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 מבוא

 'היכלות רבתי'ספרות ההיכלות והמרכבה ו] א[

 

 וספרות יורדי מרכבה ספרות ההיכלות והמרכבה .1

לציין את ביטוייה הספרותיים של כדי הוא הכינוי השגור במחקר ' ספרות ההיכלות והמרכבה'

בפועל מדובר באוסף של כמה חיבורים בעלי שמות הכוללים . המיסטיקה היהודית הקדומה

הגדרה זו כוללנית . ספרות זוומכאן הגיע שמה של ', מרכבה'ו' היכלות': בתוכם שתי מלים אלה

ביותר ובחינה מעמיקה יותר מלמדת שהטקסטים השונים הכלולים תחת כותרת זו אינם אחידים 

המתארים את מסע העלייה , קטעים בעלי אופי מיסטי: כגון, ומכילים מגוון רחב של תחומים

כוחות העוסקים בהורדה ארצה של מלאכים ו, תיאורגי-קטעים בעלי גוון מאגי; השמימה

קטעים שעיסוקם המרכזי הוא קוסמוגניה וקוסמולוגיה וקטעים ליטורגיים בעלי אופי ; שמימיים

 1.המנוני

ישנו תיאור של חוג ' ספרות ההיכלות והמרכבה'מכונה המכלול הבחלק מן הטקסטים של 

', ספרות יורדי מרכבה'בשל כך נפוץ גם הכינוי . 'יורדי מרכבה'העוסק בפעילות מיסטית ומתכנה 

וזמן פעולתו עדיין  החברתיתשזהותו , אם כי ברור למדי שרק חלק מן החומר אכן שייך לחוג זה

 לשמיםכמו כן אותם חיבורים המתייחדים בתיאורים המיסטיים של העלייה  2.לוטים בערפל

על ידי חלק מן החוקרים גם בשם קצר  מכונים) 'ירידה למרכבה'המכונה באופן פרדוקסאלי (

היא שאלה שנתונה , לכנות בשם זה איזה מן הטקסטים נכון: השאלה. 'ת ההיכלותספרו': יותר

וגם למחקר הנוכחי עשויות להיות השלכות באשר , )עוד נשוב ונדבר בה בהמשך(מחלוקת ב

 .לפתרונה

בשנים האחרונות בירוריו השונים . ואולם ראוי לדייק יותר מן ההגדרות הכלליות שניתנו

ספרות 'ואכן  3.ביחס לחומר שנותר בידנו' חיבורים'ייגות מן הכינוי של פטר שפר הביאו להסת

. מציבה בפני החוקר בעיות טקסטואליות לא מבוטלות, בצורתה המצויה לפנינו כיום', ההיכלות

כמו כן ). על כך עוד בהמשך(יד מאוחרים ביותר שעברו עריכות שונות -רוב החומר הגיע מכתבי

                                                 
 ).685-682: ט"תשס; 1984(שונים ראו דן  לחלוקה של החומר מספרות ההיכלות והמרכבה על פי תחומים 1

שבהם נזכרת אשר ניתחה את הקטעים השונים בספרות ההיכלות  ,)1995, 1990(ראו בהרחבה במחקרה של קויט  2

 . טרמינולוגיה הקשורה בירידה למרכבה

שעסקו בהיבטים שונים הנוגעים לבעיות , )ז"תשמ; ו"תשמ; 1985; א1983(ראו כמה ממחקריו של שפר  3

 .היד של ספרות ההיכלות-הטקסטואליות העולות מכתבי
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המעלים תהייה האם , היד השונים-ם ביותר בין כתבילעיתים מוצאים הבדלים מהותיי

. באפשרותנו לקבוע בוודאות מהו החומר המשתייך לכל אחד מן החיבורים ולספרות זו בכללותה

בעיות אלה ואחרות הביאו את שפר וחבריו להוציא מהדורה המציגה את החומר מתוך שבעה 

ברור למדי  4.דה וחלוקה לחיבוריםהיד הטובים של ספרות זו באופן סינופטי וללא הפר-מכתבי

ושאין היא מתיימרת , כוללת חומרים מסוגים שונים, מעצם טבעה, אפוא שמהדורה שכזו

  5.להתקרב לצורה המקורית של החומר או להפריד בין השכבות השונות שנערמו בו

וקונקורדנציה ) 1984, ]עורך[שפר (מלבד מהדורה סינופטית יצאו לאור גם קטעי גניזה  

שפר (יד אחרים שלא נכללו במהדורה הסינופטית -מכילה חומר מחיבורים נוספים ומכתביה

-1995, ]ואחרים[שפר (כמו כן יצאו לאור תרגומים לגרמנית הכוללים מבוא ). 1988-1986, ]עורך[

ספר : ואולם מבין חיבוריה השונים של ספרות ההיכלות רק שניים זכו למהדורה ביקורתית). 1987

והיכלות זוטרתי ) 1928יצא לאור בשנת (על ידי הוגו אודברג ) 'חנוך השלישי'מכונה גם ה(היכלות 

 ).ב"יצא לאור בתשמ(על ידי רחל אליאור 

 

 'היכלות רבתי'. 2

 6.ידוע במחקר כשמו של אחד מן החיבורים המרכזיים בספרות ההיכלות' היכלות רבתי'הכינוי 

 היכלות'היד מעלה שהכינוי -ברם בדיקה בכתבי 7.רב האי גאוןשם זה נזכר לראשונה בדבריו של 

מאחורי כינוי ) לכאורה(זיהויו של הטקסט שעומד  8.היד שבידנו-עצמו אינו מצוי ברוב כתבי' רבתי

יצא (שלו ' בית המדרש'שנדפסה לראשונה בוינה בתוך קובץ  ,במהדורתו זה נעשה על ידי ילינק

                                                 
 ).1981(ראו שפר  4

 .ו בפרק הבאעוד לעניין זה וכן לביקורות שנשמעו על מהדורתו של שפר רא 5

שהוא  משום', הילכות היכלות'היד הוא מכונה בשם -בחלק מכתבי. 'מעאליש' היכלות דר'חיבור זה מוכר גם בכינוי   6

 .'פרקי היכלות': בימי הביניים החל רווח כינוי נוסף. 'הלכות'הנקראים ) 30-בדרך כלל ל(מחולק פרקים 

ודאי משניות : "'משניות'המכונים , כלות רבתי והיכלות זוטרתיהי ,רב האי גאון נזכרים שני חיבורים בדבריו של 7

ויש שתי משניות שהתנאים שונין אותן בדבר זה ... הרבה יש שאינן הלכה ואנו מפרשים אותם אליבא דמאן דאתנון

' עמ, ד"ח, אוצר הגאונים לחגיגה, מ לוין"מתוך ב..." (ודבר זה מפורסם וידוע והיכלות זוטרתי היכלות רבתיונקראות 

ושר תורה  והיכלות זעירתא והיכלות רבתאכי יש ספרים ושמות חותמות : "בתשובה אחרת הנזכרת שם מופיע). 14

 ).21' עמ, שם" (ומשניות אחרות שהרואה אותם מתפחד מהם

בסוף הפסקה המיוחסת בדרך כלל ( 8128יד ניו יורק -פעם אחת כמשפט סיום בכתב :למעשה הוא מופיע רק פעמיים 8

שכן הוא מזכיר את ספר רזיאל (אשר ידוע כמאוחר ביותר , יד ורשה-ופעם אחת ככותרת בכתב, )כלות זוטרתילהי

 ]).144: 1983, ראו שפר[הנדפס 
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מאוחר יותר הוציא לאור גם . יד אוקספורד-התבססה על כתבו) 1857-1853לאור בין השנים 

נדפסה בתוך קובץ הנקרא ( יד ירושלים-התבססה על כתבש, ורטהימר גרסה נוספת של חיבור זה

 ).1897-1893שנים ין הב' בתי מדרשות'

גם חיבור זה טרם נותח באופן , בדומה למצבם של חלק מן החיבורים של ספרות ההיכלות

לביקורת , ככל הנראה, הסיבה לכך קשורה 9.רה מדעית עד לשעה זופילולוגי ולא הוכנה לו מהדו

שנשמעה במחקר ואשר ערערה על עצם האפשרות להתייחס לחומר המצוי בספרות זו כאוסף של 

עולים הבדלים מרשימים בין , למעשה גם ביחס להיכלות רבתי. חיבורים בעלי גבולות מובחנים

לדבר על צורה אחת ויחידה של חיבור שהתקבעה  וקשה) ך ביתר הרחבה בהמשךעל כ(היד -כתבי

' זהויות עריכתיות'(זמנית ורסיות שונות של חיבור זה -יתכן גם שהתקיימו בו. בזמן מן הזמנים

: בשל כך חוקרים רבים מעדיפים להשתמש היום במושגים 10.אחת לצד השנייה, )כדבריו של שפר

מושגים אלה נטבעו לראשונה על ידי  11.'חיבורים'במקום לדבר על ', מיקרופורם'ו' מקרופורם'

ישנן כמה יחידות : נכון הדבר גם ביחס להיכלות רבתי. שפר והפכו מאז למוסכמה מחקרית

המכילות יחידות קטנות יותר  12,של חיבור זה) 'מקרופורמים'(עריכתיות גדולות 

                                                 
על הכנת מהדורה ביקורתית להיכלות רבתי על פי  חיים וירשובסקי ם שלום שקד בשעתו יחד עםידוע הוא שגרש 9

כמו כן מורטון . מהדורה שכזו לא ראתה אור מעולם אולם ).14, 6: 1960, םראו שלו(ברשותו של שלום יד שהיו -כתבי

אליוט וולפסון מאוניברסיטת ניו ' תרגומו נמצא כעת בידיו של פרופ( 228י וטיקן "תרגום המבוסס על כ הכיןסמית 

צאה מהדורה ולאחרונה אף י, )1981(חומר מועט מתוך תרגומם של שלום ווירשובסקי פורסם על ידי כרמי  ).יורק

המבוססת על תרגום זה בתוספת , )2009, 1995(להיכלות רבתי בעריכתו של דון קאר ) שאינה מדעית(מתורגמת 

והן בגרמנית ) ואילך 56: 1978, בלומנטל(נוספים של היכלות רבתי יצאו הן באנגלית תרגומים . הערותיו של סמית

בוא למהדורה ביקורתית עבור אמר שהוא מעין מכתב מ) 1994( יימס דאווילה'גראוי לציין ש, מלבד זאת ).1987, שפר(

 . מהדורה שכזו פירסם אף הוא טרםאולם , היכלות רבתי

 ).ז"תשמ; 1985(ראו שפר  10

משמש לציון ' מיקרופורם'זאת  לעומתו ,יחידות עריכתיות גדולות אלו הן 'מקרופורם') ו"תשמ ;א1983(לדברי שפר  11

אשר עליו אנו , פיקטיבי או אידאלי, אנו מתכוונים לטקסט יחיד' מקרופורם'ונח במ. יחידות עריכתיות קטנות

וגם , )לדוגמה בכדי להבדיל בין היכלות רבתי להיכלות זוטרתי(כדי להגיע להסכמה בינינו , מדברים באופן מוגבל

תיות קטנות מתאר יחידות ספרו' מיקרופורם'המושג . היד השונים-שויות השונות של הטקסט הזה בכתבילהתגב

 .התגבשות שונה ומערך משתנה בתוך המקרופורם, שמקבלות כל אחת בנפרד

המיקרופורמים השונים של היכלות רבתי . היד השונים-שויות השונות של הטקסט הזה בכתביהכוונה היא להתגב 12

 .יתוארו בפירוט בפרק השני
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ונכון , ם הללושימוש במושגי ,אפוא, ה עלינו לעשותבמחקר הנוכחי ֹשומאף  13).'מיקרופורמים'(

 .'החיבור היכלות רבתי'יותר להימנע מן השימוש הבעייתי בכינוי 

 

 

 מצב המחקר של ספרות ההיכלות] ב[

 

רבים בארץ לעניין גובר והולך בשנים האחרונות מצידם של חוקרים  זוכהספרות ההיכלות 

עובדה שניתן למצוא בגלל אופייה המגוון של ספרות זו ובשל ה, בין השאר, עניין זה נובע 14.ובעולם

כל התחומים והשאלות ב לעסוקבמסגרת זו קשה יהיה . בה זיקות רבות לתחומים אחרים

ניתן לציין כמה חוקרים בולטים שהרבו לעסוק , למרות זאת. שספרות ההיכלות נידונה בהקשרם

מטעמים . וחלקם אף כתבו מונוגרפיות שיוחדו לדיון בהיבטים שונים הנוגעים לה, בספרות זו

, איש איש ותרומתו, לציין את תרומתם של החוקרים המרכזיים שעסקו בה העדפתיפרגמטיים 

ציג את א 15.מאשר לחלק את הדיון על פי הנושאים והשאלות שנידונו בהקשרה של ספרות זו

ההתפתחויות השונות שחלו במחקר תוך הצגת עיקרי דבריהם של החוקרים בסדר כרונולוגי 

  16.יחסי

 

 ם שלוםגרשֹ 

 Major Trends: שיתו של העיסוק של שלום בספרות ההיכלות היה בפרק שהקדיש לכך בספרורא

in Jewish Mysticism )פרק זה לא הותיר רושם משמעותי במחקר ). 1941-יצא לאור לראשונה ב

 Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and(כמו הספר שיצא כעשרים שנה מאוחר יותר 

Talmudic Tradition ;אחד החידושים . והוקדש כולו לנושא זה) 1960-התפרסם לראשונה ב

                                                 
 ). 14הערה , 6: 1992(להסבר למינוח זה ולנימוקים שהביאו את שפר לשימוש בו ראו שפר  13

יוצאים לאור לפחות שני ספרים בתחום זה מדי שנה  1978העמיד על העובדה שמאז שנת ) 12: ן"תש(יוסף דן  14

להתעניינותם של חוקרים מתחומי מחקר שונים בספרות ). ובשנים האחרונות אף שלושה ספרים ומעלה בכל שנה(

 ).134: 2007(ההיכלות ראו בוסתן 

ולסס ) ז"תשנ(פות של המחקר הנוגע לספרות ההיכלות ראו בפרקי המבוא בעבודותיהן של ארבל לסקירות נוס 15

 ).2007(וכן לאחרונה במאמרו של בוסתן ) 1998(

משום שמחקריהם של חוקרים שונים נפרסים על פני שנים , ביצוע בסקירה מעין זו-סדר כרונולוגי מוחלט אינו בר 16

 . וקרים אחריםרבות וחופפים לזמן פעילותם של ח
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; היא הטענה לקדמותה של המסורת המיסטית המיוצגת בספרות ההיכלות המרכזיים של הספר

שלהי התקופה ב שנטו לתארכּה 19,בלוךו 18גרץ 17,צונץ :זאת בניגוד לחוקרים שקדמו לו דוגמת

קשורה בקשר  המסורת המיסטית המיוצגת בספרות זושלום הראה ש). לערך 9-המאה ה(הגאונית 

כחלק ממגמתו  20.והמאגיה במאות הראשונות לספירה הדוק לרעיונות שאפיינו את המיסטיקה

הדוקים הקשרים של שלום להקדים את התהוותה של מיסטיקת המרכבה הוא נטה להדגיש את ה

שקפת את עולמם המיסטי מטען שהיא ו ,הספרות התלמודית והמדרשיתהמתקיימים בינה לבין 

למגמה זו הצטרף גם שאול ליברמן במאמרו המפורסם  21.ל שנמסר אך ברמז בספרותם"של חז

 22.שנספח לספרו של שלום, "משנת שיר השירים"

לחיבור המצוי כבר בכותרת  התייחסואשר חלקן  ,ספרו של שלום זכה לביקורות שונות

ראתה נגעו לתפיסה שהציג שלום שוחלקן  ,רות המרכבה היהודית לבין הגנוסיסהספר בין ספ

 24יונס האנס 23,פלוסר דוד: חוקרים כמו. ל"ק מעולמם של חזבספרות ההיכלות והמרכבה חל

והבחינו בין תופעה זו , "יסגנוס"ספרות ההיכלות בשם השיגו על הכינוי של  25לדואיתמר גרינו

חוקר נמתחה מכיוונו של ת ביקורת נוספ 26.לבין מה שמיוצג בספרות המיסטית היהודית הקדומה

                                                 
 ).ואילך 165: 1832(צונץ  ראו 17

    ).1859, גרץ(וכן במאמר מפורט המיוסד על עבודתו ) 1846(ראו בעבודתו המקיפה של גרץ  18

 ).1893(ראו בלוך  19

לדעת שלום הרובד המאגי המתאר את טכניקת ההתעלות האקסטאטית הוא הרובד הקדום יותר של ספרות  20

יה יווניים ובספרות הגנוסטית מן המאה השני-מה טקסטים שהשתמרו בפפירוסים מאגייםוהוא דומה לכ ,ההיכלות

האלמנט המאגי היה דומיננטי רק בשלב המוקדם של ספרות ההיכלות ונחלש  לדעת שלום. או השלישית לספירה

 . בשלבים המאוחרים יותר

למה שעולה מדבריו של רב בהתאם  לפרדס המוזכר בתלמוד הכניסהכחלק מעמדה זו נטה שלום לפרש את סיפור  21

 . מעין מה שמופיע בחיבוריה של ספרות ההיכלות ,כרומז לתיאור של עלייה מיסטית האי גאון

 .החיבור שיעור קומה הוא למעשה מדרש תנאי קדום לשיר השיריםלדעתו ). 1960(ראו ליברמן  22

  ).1960(ראו פלוסר  23

 ).1973(ראו גרינולד   24

 ).1973(י 'ס ראו ימאוצעל עמדתו של יונ 25

שמעו הם שנעדרים מספרות ההיכלות כמה מן הרעיונות העיקריים המאפיינים את הגנוסיס עיקרי הטיעונים שהו 26

חמדי ' כפי שהיא ידועה לנו מכתביהם של אבות הכנסייה המתפלמסים נגדה ומן הכתבים שנתגלו בנאג, הקדומה

אין בה שניות של זכר ונקבה ויסודות , ת של עולם האלוהותאין בספרות ההיכלות תפיסה דואליסטי. שבמצרים

רה של האלוהות מן המציאות ואין אנו מוצאים בה את ניכומאפיינים את הגנוסיס הלא יהודית מיתיים אחרים ה

 .בגנוסיס הנוצרית יםהמרכזי שהיא אחד מן הרעיונות ,הנבראת
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אשר הדגיש את ההבדלים בין עולמם של התנאים לבין ספרות  ,אורבך התלמוד אפרים אלימלך

וביקש למתן את הרמזים המיסטיים שיש בסיפורים השונים המופיעים , ההיכלות והמרכבה

 להיאורים אאין תלדעתו  27.והדרשה בענייני מעשה מרכבהבספרות חכמים בהקשרו של העיסוק 

  28.התורה בלימוד אלא לעיסוק עיוני ,רומזים לעיסוק מיסטי

 

  יוהאן מאייר

לדעתו המסורת על הירידה . בזיקתה של מסורת ההיכלות לפולחן במקדש) 1964(דן בספרו מאייר 

; לשירת המלאכים בשמים, בשירתם, מקדשלמרכבה קשורה לרעיון הצטרפותם של הכוהנים ב

בדומה לשלום אף הוא מצא המשכיות בין מסורות מתקופת . ררעיון שעקבותיו קדומים ביות

שמעשה טען מאייר  לשלוםבניגוד  אולם. הבית השני לבין המסורות המיסטיות המאוחרות יותר

המרכבה התלמודי אינו אלא פרשנות למה שמתואר ביחזקאל ואינו תיאור לחוויה מיסטית או 

מאייר הקדיש גם כמה מאמרים . )ר יותרכפי שגם אורבך טען מעט מאוח( לפרקטיקה כל שהיא

וביקש לקבוע קטגוריות , בספרות ההיכלותשל קטעים מסוימים  לניתוח המבנה והמקצב

  29.ואפיונים לשירת ההיכלות

 

 איתמר גרינולד

                                                 
 ).ח"תשכ(ראו אורבך  27

אלא , כתיאור של עלייה מיסטית, המופיע בספרות חכמים" ארבעה שנכסו לפרדס"על דרך זו אין לפרש את סיפור  28

במשמעות של העולם ' פרדס'אין אורבך מפרש את המונח  ,בשונה משלום. כתיאור לעיסוק אינטלקטואלי גרידא

לשון אלא כפי שמשמעותו של מונח זה עולה מתוך , )כפי שעולה למשל מאיגרתו של פאולוס אל הקורינתים(העליון 

, כמו כן. ל אנו מוצאים דוגמאות רבות לכך שהפרדס הוא כינוי לגן סתם או כינוי לגנו של מלך"בלשון חז. ל עצמה"חז

, "...אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים כשאתם מגיעין אצל": ע המופיעה בברייתא שבבלי"באשר לאזהרתו של ר

אורבך שמדובר בתוספת שאינה חלק אינטגרלי של  מסביר, המתפרשת לאור פרטים המופיעים בספרות ההיכלות

ונוספה בשלב מאוחר על ידי חוגם של דורשי המרכבה שניסו לפרש את המסורת , המסורת על הארבעה שנכנסו לפרדס

אורבך סיכם את דעתו בקביעה כי יחסה של ספרות ההיכלות אל יצירתם של התנאים הוא כיחסה של . הקדומה

 . ל"כלומר היא מאוחרת ומשנית ליצירתם של חז, אהספרות החיצונית אל המקר

גיבוב של : כגון, הצביע על כמה דפוסים סגנוניים החוזרים בספרות ההיכלות) 1973; 1968; 1966; 1965(מאייר  29

בהן (הרחבות ותוספות של סדרות המילים הללו וליטאניות של לוואים , פעלים ושמות המשמשים לאמירת שבחים

מאייר אף קשר חלק מן המבנים שמצא לעבודתו של ). 'לחי העולמים'או בביטוי ' מלך'ש במילה אנו מוצאים שימו

 ).לשאלת הזיקה שבין הפיוט לשירה שבהיכלות ראו בהרחבה לקמן(מירסקי על הפרוסודיה שבפיוט 
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על  המתבסס Apocalyptic and Merkabah Mysticismיצא לאור ספרו של גרינולד  1980בשנת 

מהווה הסיכום המחקרי המקיף הראשון שיוחד לחיבוריה השונים זה  ספר. עבודת הדוקטור שלו

בחיבור זה גרינולד ממשיך את המגמה שהתחיל בה שלום לחדד את הרצף . של ספרות ההיכלות

על קשר רצוף המתחיל  גרינולד מצביע. לבין מסורות קדומות היכלותהמתקיים בין המסורת שב

והמדרשית נית ואחרי כן בספרות התלמודית מן המסורת המקראית וממשיך דרך הספרות החיצו

המשיך להחזיק  גרינולד) ומאייר( אורבך לעומת כמו כן 30.די המרכבהומגיע עד לספרותם של יור

גרינולד אף  31.בגישתו של שלום ביחס לזיקתם של מחבריה של ספרות ההיכלות לחכמים ועולמם

ואף ההדיר את החיבור  32,ניזההיה זה שפרסם לראשונה קטעים של ספרות ההיכלות שנתגלו בג

 ).ב"תשל, גרינולד(' ראיות יחזקאל'המכונה 

 

 פטר שפר

, כפי שכבר צוין לעיל, החל :לספרות ההיכלות מחקריו של שפר מקיפים תחומים רבים הקשורים

וכלה בסוגיות שונות  33מעיסוק בבעיות הטקסטואליות העולות מן החומר שהשתמר בידנו

היחס שבין ספרות ההיכלות  שפר נגע אף הוא בשאלת 34.ספרות זו הקשורות בפנומנולוגיה של

ארבעה 'הדן בעלייתו של פאולוס ובזיקתו למעשה  במסגרת מאמרווזאת , לחכמים ועולמם

רוש המצביעות על פי, ציין שלוםשלל את המקבילות הרבות שבמאמר זה שפר  35.'שנכנסו לפרדס

בשונה  36.שה ההפוכה שפירשה מעשה זה כמשלקש להצטרף לגייבו, מיסטי למעשייה תלמודית זו

שפר טען שאין זה סביר שנוכל , משלום שניסה לשחזר את החוויה המיסטית של יורדי המרכבה

                                                 
גישתו  על. העל המסורות הכוהניות במיסטיקת המרכבה ממשיך כיוון ז) ז"תשמ(במובנים רבים מאמרו של גרינולד  30

 )ב"תשמ(ודן ) ב1984(ראו למשל שפר ; של גרינולד נמתחה ביקורת

 ). 93-82: 1980(את התנגדותו לדעת אורבך מפרט גרינולד בספרו  31

  ).ל"תש; ט"תשכ(ראו גרינולד  32

סטואליות העולות שפר הקדיש כמה מחקרים מעמיקים לסוגיות טק, הסינופטית של החומר מלבד ההוצאה 33

 ).ז"תשמ; 1985; ב1983; א1983; 1977(שפר : ראו למשל ;יד של ספרות ההיכלותה-מכתבי

ניתוח של  ).1988יצא לאור בשנת ( Hekhalot Studien: מאמריו של שפר על ספרות ההיכלות כונסו בספר שנקרא 34

 The Hidden and Manifested God: Some: התמות המרכזיות של כל אחד מחיבוריה השונים ניתן למצוא בספרו

Major Themes in Early Jewish Mysticism ) 1992יצא לאור בשנת.( 

 ).א1984(ראו שפר  35

 ).שם(ראו שפר ; לדעתו מדובר במשל ללימוד תורה 36
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מסקנה  37.אקסטאטית שנמצאת ברקעה-להגיע דרך הספרות שנותרה בידנו אל החוויה המיסטית

כחלק מן . ספרותי בלבד זו הביאה אותו לקרוא לחוקרים לנתח את ספרות ההיכלות מתוך ניתוח

לאחר את זמנה של ספרות גם שפר נטה המגמה להרחיק בין חכמים ועולמם לבין ספרות ההיכלות 

  38.רבנית-וראה במחבריה כשייכים לאליטה פוסט, זו

הציג את ההיבט המאגי אשר  ,שלוםעל גישתו של ביקורת  שפר מתחבנוסף לכך 

יש להבליט יותר את של שפר  לדעתו 39.המיסטי שבספרות ההיכלות כמשני ונחות לעומת היסוד

בכך נפתחה מגמה חדשה . נה נכונה של ספרות זוהיסוד המאגי שבספרות ההיכלות כדי להגיע להב

. תאורגי שמתקיים בה-בחקר ספרות ההיכלות של חוקרים שבחנו מזוויות שונות את הצד המאגי

את הסוגים הסוקר  -) 1998(ס כחלק ממגמה זו ניתן להזכיר למשל את חיבורה של רבקה לס

 ,)כמו ספר הרזים(ובחיבורים מאגיים נוספים , ת המלאכים בספרות ההיכלותוהשונים של השבע

שביקש , )2001(ימס דאווילה 'וכן את מחקרו של ג -ת מצרי-בהשוואה לספרות המאגית היוונית

ם זמזוהה כשמאנידרך ניתוח הפרקטיקות המאגיות שבספרות ההיכלות לחבר בין מחבריה למה ש

 .במחקר האנתרופולוגי

 

 יוסף דן

בכמה ממאמריו . ספרות ההיכלות והמרכבהק במגוון רחב של תחומים הקשורים לעסאף הוא דן 

כיוון זה משקף . חוד שיש בחיבוריה המרכזיים של ספרות ההיכלותיהחדשנות והי הציג את הוא

מן הספרות החיצונית רצופה שלשלת התפתחות  את עמדתו המנוגדת לאלו שביקשו להראות

בדומה , כמו כן 40.אל הספרות המיסטית של ההיכלות ,ואפילו מן המקרא, והאפוקליפטית

, ל"לבין מעשה מרכבה הנזכר בספרות חז ספרות ההיכלותסובר דן שיש להבחין בין  ,לאורבך

                                                 
אשר הגיעה למסקנה דרך ניתוח , )1995; 1988(גישה דומה הובעה גם על ידי הימלפרב  ).249: א1984(ראו שפר  37

שלמיסטיקאי לא היה צורך לעלות והוא הסתפק באמירת , ה המתואר בספרות ההיכלותהריטואל של העלייה השמימ

כמו החכמים הגדולים של , לדבריה הביצוע הממשי של הפעולות יוחס לדמויות מיתיות מן העבר. הסיפור על העלייה

 .והסיפור עצמו הפך להיות הריטואל בספרות ההיכלות, המשנה

 ).ב1988(ראו שפר  38

וראו גם תגובתו של ). 1993, שפר(וכן במאמר שהוקדש לשלילת גישתו של שלום בנושא זה ) ב1988(ראו שפר  39

 ). 1993, אלכסנדר(אלכסנדר בספר זה 

: ומתוארים בקצרה בספרבנושא זה וכן בנוגע לסוגיות נוספות הקשורות לספרות ההיכלות עיקרי תפיסתו של דן   40

 . )ן"תש(' המיסטיקה העברית הקדומה'
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ים העניינן אחד מ 41.נטולת כל יסוד מיסטי ביחזקאל' א פרשנות דרשנית לפרק אשאינו אל

א הו, מקורות התלמודייםב של יורדי המרכבה מן המופיעשונה ה את תפיסתם המשקף, המרכזיים

לדעת דן מחבריה של  42.ל"ממקורות חזתפיסת ההיסטוריה הדמיונית והמורדת בגלוי במה שעולה 

לפיה משעה שפסקה  ,ל"ספרות ההיכלות מציגים אלטרנטיבה למוסכמה המקובלת בספרות חז

יורדי המרכבה  ,לעומת תפיסה זו. פרשנות של כתבי הקודש היא המקור לאמתה נבואה מישראל

 ביטוי חריף נוסף. מציעים אפשרות של התעלות והתגלות האל בדומה להתגלות הנביאים

בו ו', שר תורה'בחיבור  משתקףלהשקפה האלטרנטיבית שמציעים מחברי ספרות ההיכלות 

הזוכה , בהנהגתו של זרובבל, ר גלות בבלמתוארת חבורה שלמה של בוני המקדש השני לאח

מכוחה של  43.והה יותר מזו שהושגה בבית הראשוןלהתגלות עליונה המעלה אותה למעלה גב

 -'קיצור דרך'אלא תלמודם מצוי בידיהם באמצעות מעין , מעלה זו אין הם צריכים לימוד ומסורת

 . השימוש בטכניקה המאגית של הורדת שר התורה

, בכמה ממאמריו ,ד את חיבוריה השונים של ספרות ההיכלות ביקש דןלצד ראיית המייח

להתחקות אחר  ולנסותלהבחין בין מסורות שונות המצויות בחיבוריה של ספרות ההיכלות 

במאמרו העוסק . מסורות מיסטיות הקדומות ליצירה של ספרות ההיכלות ואשר אבדו מאיתנו

כיצד נשתלבה מסורת קדומה של שמות  ההרא הואבמסורות על שבעים שמותיו של מטטרון 

 דןבמאמר אחר  44.'שבעים שמות של מטטרון'קדושים בספרות ההיכלות ונעשתה לרשימה של 

לדעתו  45.'ענפיאל'התפתחותה של מסורת הקשורה בתיאורו של הכוח העליון המכונה את בוחן 

שר שילבו בכמה א ,דמותו של ענפיאל התפתחה בחוג שהיה שונה ממחבריה של ספרות ההיכלות

של  אלהתיאורים . עיבודים שונים של תיאורו של ענפיאל) היכלות רבתי וספר היכלות(חיבורים 

משקפים שרידים למסורות על כוח ', יוצר בראשית'ו' יוצר עולם' הללוענפיאל המכונה בחיבורים 

זה ומבחין  הולך בכיוון נוסף של דן אף הואמאמר . שותף לאל במעשה הבריאהמעין עליון שהיה 

 46.בין מסורות שונות המתארות את הסכנות האורבות ליורד המרכבה בפתח היכל שישי

                                                 
41

ל ניתן למצוא לאחרונה "יכום של עמדתו של דן בנוגע לייחודה של המסורת שבספרות ההיכלות לעומת מסורת חזס 

 ).699-691: ט"תשס(' תולדות תורת הסוד העברית' :בספרו

 ).ו"תשמ(ראו  דן   42

 ). 1ב"תשנ(ראו דן  43

 ).1982(ראו דן   44

  ).ג"תשמ(ראו דן  45

 ).2ז"תשמ(ראו דן  46



 14 

 

  רנוס'רה צאי

רנוס שב לדון 'צ )1982-יצא לאור ב; Mysticism in Rabbinic Judaism(בחיבור שיוחד לכך 

ובשאלת היחס בין מיסטיקת המרכבה לבין ספרות , ל"במסורת המיסטית העולה מדרשות חז

מדרשים העוסקים בהתגלות ומדרשים : בשני נושאיםרנוס מתמקד 'בחיבור זה צ .כמיםח

מגיע הוא בדיונו העוסק במסורות ההתגלות של מעמד הר סיני . העוסקים בחזון אחרית הימים

למסקנה שישנם קשרים ישירים וזיקות רבות בין המדרשים על מתן תורה בסיני ובין תיאורי 

מציע מסקנה מרחיקה לכת שבמאה אף רנוס 'צ. מיסטית של ההיכלותהירידה למרכבה בספרות ה

השלישית לספירה לכל המאוחר חכמים כבר עיצבו את המדרשים העוסקים בהתגלות סיני 

, רנוס לחדד'למרות שזיקה זו שמבקש צ 47.בהשראת מיסטיקת המרכבה שהייתה ידועה להם

שית לספרות ההיכלות ועם בין הספרות המדרשמתיישבת עם דעתו של שלום בדבר היחס 

בין ספרות שאינו נוקט עמדה נחרצת בשאלת היחס  הוא, ראה בין השתייםשלום ההקבלה ש

מלבד ספר . שרות ההפוכה שהוצעה על ידי אורבךל ואינו פוסל גם את האפ"ההיכלות לספרות חז

לה רנוס שעסק בשאלת מקומו של היחיד אל מול הקהי'זה ראוי לציין גם פרסום נוסף של צ

במאמר זה הוא מבקש לזהות כמה תהליכים הקשורים  48.בחיבוריה השונים של ספרות ההיכלות

 ).רנוס בעניין זה ראו ביתר פירוט בפרק השני'על גישתו של צ(לעריכתו של היכלות רבתי 

  

 דויד הלפרין

 The(בספרו הראשון הלפרין  כנגד גישתו של שלום הצטרף גם) ומאייר(לעמדתו של אורבך 

Merkabah in Rabbinic Literature ( את המסורות  הלפרין ביקש לברר. 1983שיצא בשנת

לפי הגדרתו (ענייני מעשה מרכבה דבריהם של חכמים בדרשות הנוגעות לעליהם מתבססים 

גילויים  לדעתו אין בדרשות אלה. )ה שעוסק בפרשנות לפרק א ביחזקאלכל מ :הרחבה של הלפרין

אלא , אלו שאנו מוצאים בספרות המיסטית של ההיכלות מעיןסטיים וביטויים של תהליכים מי

', על פי ניתוחו יוצא שיש להפריד בין הפרשנות האיזוטרית של יחזקאל א 49.פרשנות ומדרש בלבד

                                                 
 ).30: א1982( רנוס'ראו צ  47

 .)1981(רנוס 'ראו צ 48

לדעתו מדובר במשל לעם . כמשל בלבד 'ארבעה שנכנסו לפרדס'פרש את מעשה ל בדומה לאורבך גם הלפרין הציע 49

 ,אשר, )ן"תש(ל הלפרין ואורבך ראו ליבס לדעת ביניים בין העמדה של שלום לבין זו ש). 94-89: 1983, הלפרין(ישראל 

אין הוא סבור שעניינה העיקרי הוא , ומצד שני, סטית לעולמות העליוניםכניסה מיה לפרדס רואה בכניס, מצד אחד
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לבין ההתפתחות המאוחרת יותר של המסורות , שמצויה מוקדם יותר במקורות ארץ ישראליים

). בשכבה עריכתית מאוחרת יחסית של התלמודהמשתקפות רק (של המיסטיקה האקסטאטית 

זו ספרות חלקים ממגיע הלפרין למסקנה ש ,שנטה להקדים את ספרות ההיכלות ,בשונה משלום

  50.אחריהלאף ובבבל בתקופה האמוראית  נוצרו

 )The Faces of the Chariot(חיבור נוסף פירסם  הלפריןחמש שנים מאוחר יותר 

בחיבור זה הלפרין מציע מקור משותף  51.בספרו הראשוןהמהווה המשך למגמה שהחל בה 

שילובה של פרשנות חזון המרכבה של : לדרשות מעשה המרכבה של חכמים ולחומר שבהיכלות

הזיקה בין ההתגלות בסיני למרכבה משתקפת . יחזקאל והמסורות על ההתגלות במעמד סיני

תיאור . של משה השמימה בדרשות של חכמים לשבועות ובמדרשים העוסקים בתיאור עלייתו

עלייתו של משה בסיני על מנת לקבל את התורה משמש גם כמודל לשני היבטים מרכזיים בספרות 

למרות ראיית . המסע המיסטי השמימה וההשבעות המאגיות של המלאכים בשר תורה: ההיכלות

הלפרין , המקור המשותף לפרשנות המרכבה של חכמים ולפרקטיקות המיסטיות שבהיכלות

. ל"מבקש בחיבורו גם למתוח קו ברור בין זהותם החברתית של בעלי ההיכלות לבין זו של חז

מתוך ניתוח קטעים מסוימים בספרות ההיכלות והוספת פרשנות פסיכולוגית הוא מציע לזהות 

 52.שנדחו על ידי האליטות של חכמים' עמי הארצות'את מחברי ההיכלות עם אותם 

 

 רחל אליאור

אליאור הייתה זו שהוציאה מהדורה ביקורתית לאחד מחיבוריה המרכזיים של , לכפי שצוין לעי

היה זה פחות או יותר במקביל לצאת המהדורה הסינופטית שהוציאו שפר ; ספרות ההיכלות

מאמריה של ). ב"של אליאור התפרסמה בשנת תשמ' היכלות זוטרתי'מהדורת (ואנשי צוותו 

. ד היום מתאפיינים בשתי מגמות המשלימות זו את זואליאור שיצאו החל משנות השמונים וע

והשנייה מראה , ל ולעולמם"בייחוד ביחס לחז, המגמה האחת מחדדת את ייחודה של ספרות זו

                                                                                                                                            
לא היה בו כשלעצמו חטא , מעשה מרכבהבליבס ביקש להראות שהעיון במעשה בראשית ו. אלא פסיכולוגי, עיוני

יה שלא נהג כראוי לדעתו חטאו של אלישע ה. אין גם יסוד לדעה שראתה בחטאו של אלישע אמונה בשתי רשויותשו

חטא הגאווה של אלישע הופך את . עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום' כמו ר, למיסטיקאי במידת הענווה והצניעות

 .שבה חטא ההיבריס מביא בסוף לאובדנו של הגיבור, חייו למעין טרגדיה יוונית

 )37-11: 1988(וכן בספרו השני ) 184: 1980(הלפרין  ראו 50

51
ל לספרות "שבחיבורו השני ניכרת דווקא קרבה רבה יותר לתפיסה המאחדת בין עולמם של חז אם כי יש להעיר 

 .ההיכלות

 .)1990(לביקורת על עמדה זו ראו אליאור ). 442: 1988(ראו הלפרין  52
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ובייחוד , את הזיקה המתקיימת בין ספרות מימי הבית השני) בדומה למה שהחל בשעתו שלום(

כחלק מהדגשת ייחודה של ספרות . לבין ספרות ההיכלות, כתבים המשתייכים לספרות קומראן

ההיכלות עמדה אליאור על ההנחה המרכזית המשתקפת בספרות ההיכלות לפיה אדם יכול 

הנחה זו מנוגדת לתפיסות קודמות הבאות  53.בתנאים מסוימים לעלות השמימה בחזיון מיסטי

וי גם ייחודה של ספרות ההיכלות בא לידי ביט. לידי ביטוי במקרא ובספרות הבתר מקראית

אשר מציעים תפיסה שונה של האל ושל התעלות , המאגיה והאנגלולוגיה, בתחומי המיסטיקה

לדעת אליאור ספרות ההיכלות שוזרת את שלושת התחומים הללו   54.האדם לעולמות העליונים

זאת בשונה מדעתם של כמה חוקרים אשר בקשו להפריד ; ואין אפשרות להפריד ביניהם, יחדיו

 .השונים ולהדגיש בצורות שונות מי מהם עומד במוקד של ספרות ההיכלותבין המרכיבים 

לפיה ישנה זיקה בין מסורת המרכבה המיוצגת בספרות ההיכלות , את המגמה השנייה 

מקדש ': הדגישה אליאור בהרחבה בספרה ,לבין הכתבים מתקופת בית שני ומספרות קומראן

אשר יצא לאור בשנת ', קה היהודית הקדומההיכל והיכלות במיסטי, ומרכבה כוהנים ומלאכים

בחיבור זה היא מראה כיצד מסורות כוהניות שעולות במגילות מקומראן וזכר המקדש  55.ג"תשס

   56.אשר המירה את המקדש שחרב בהיכלות שמימיים, שנחרב באים לידי ביטוי בספרות ההיכלות

ששאלת זיקתם של , ןראוי לציי, בהקשרו של הכיוון האחרון המובל על ידי אליאור 

, לספרות ההיכלות', סרך שירות עולת השבת'ובייחוד הטקסט המכונה , הטקסטים מקומראן

ועולה בעניינה , לסוגיה זו נדרשו רבים. נחשבת לאחת מן הסוגיות הנכבדות שנידונו במחקר

; ]ז"תשמ ,1982[שיפמן ; ]128: 1965, 1960[שלום : כגון(מחלוקת עקרונית בין מי שהדגיש זיקה זו 

לבין אלו שהדגישו את ההבדלים וטענו לכך , ])1999[דאווילה ; ]1994[ניצן ; ]1988[באומגרטן 

 המכר; ]ב1994[וולפסון : ראו(שאין בידנו ראייה לזיקה ספרותית ישירה בין שני הקורפוסים 

 ]). ח"תשס[מזרחי ; ]2003( אבוש; ]2001[שוורץ ; ]1996[

 

                                                 
על פי . במאמר זה דנה אליאור בתפיסת האלוהות הבאה לידי ביטוי בספרות ההיכלות). ז"תשמ(ראו אליאור  53

 .סודו וכבודו, יופיו, שיעורו, האל מצטייר על פי שמו תפיסה זו

 ).ד"תשנ(ראו אליאור  54

 ).The Three Temples )2004: ספר זה יצא גם בגרסה אנגלית תחת השם 55

התפילה ושירת הקודש  -בין ההיכל הארצי להיכלות השמימיים" :ה"במאמרה משנת תשנכבר עיקרי הרעיון הובעו  56

; 1997(וראו גם בכמה מפרסומיה השונים לאורך השנים . "למסורות הקשורות במקדש בספרות ההיכלות וזיקתן

 ). ה"תשס; ד"תשס; 1998
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 שוורץ ' מיכאל ד

מעשה 'תרומה משמעותית לניתוח החיבור שפורסם על ידי שלום בשעתו והידוע בשם שוורץ תרם 

בניתוחו הוא מפריד בין השכבות השונות המרכיבות את הטקסט שלפניו ומציע תיאור  57.'מרכבה

בעיקר מבחינה , כמו כן הוא דן בכמה זיקות 58.מעניין להתפתחותו ולהתגבשותו של מקרופורם זה

בין התפילות וקטעי השיר המצויים בטקסט של מעשה מרכבה לשלבים  המתקיימות, פרוזודית

   59.שונים בהתפתחות התפילה והפיוט

המשוקעות בספרות  'שר תורה'דן במסורות תחת ידיו משהוציא שוורץ  נוסףחיבור 

במחקר זה הוא מנסה להתחקות אחר ההקשר החברתי של מחבריה של ספרות  60.ההיכלות

, העומדת ברקעה של האידאולוגיה הסכולאסטית, ת הסופריםלטענתו לפעול. ההיכלות

קטעים אלו מכילים  61.ישנו מקום מרכזי בעיצוב ספרות ההיכלות, שמשתקפת בקטעי שר התורה

מחבריה של לדעתו של שוורץ . השבעות של מלאכים המסייעות בהשגת ידע התורה ובשימורו

, יא ונמצאים מחוץ לחוגי החכמיםל שהאינם משתייכים לאליטה חברתית כ, מצד אחד ,ספרות זו

ניתן להגדיר זאת  62.אין לשייכם בשום אופן לשכבה הנמוכה והענייה ביותר בחברה, ומצד שני

, במוסד בית הכנסתקשורים לבעלי תפקידים שונים היו ויש להניח שהם ' אליטת משנה'כמעין 

של ספרות ההיכלות ככל  ששורשיה מסקנתו של שוורץ היא שלמרות .פייטנים או סופרים: כגון

רוב ההתפתחות שלה התרחשה בזמן האמוראים וכנראה גם לאחריהם , הנראה בארץ ישראל

 . בתקופת הגאונים בבבל

 

  אנליס קויט

                                                 
 ).1992(ראו שוורץ  57

 .ביחס לחיבור זה) 1989(והשוו זאת לגישה ההוליסטית של יאנוביץ  58

). 207-190בייחוד  :ראו שם(מרכבה ניתן למצוא הדים לשלב הקדום של הפיוט הקדם קלסי לדעת שוורץ במעשה  59

 ).ד"תשס; 1997; 1986-1987(לזיקות שונות שבין שירת ההיכלות לתפילה ולפיוט ראו גם בכמה ממאמריו של שוורץ 

 ).1996(ראו שוורץ  60

 .)1995; ב1994; א1994(גם בפרסומיו האחרים של שוורץ  לעניין זה ביתר הרחבה ראו 61

. לזו של שוורץ באשר לזהותם החברתית של מחברי ספרות ההיכלות הגיע למסקנה דומה) 2001(לאחרונה דאווילה  62

וניסה להסביר על פיו את הפרקטיקות המצויות , דאווילה אימץ את המודל של השמאנים המוכר בחקר הדתות

 .בספרות ההיכלות
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 63.קויט ביקשה להוסיף נדבך להבנת ספרות ההיכלות מהכיוון שמציע חקר השדות הסמנטיים

ספרות ההיכלות הקשורים בעניין ביררה את השדה הסמנטי של מושגים מתוך  במחקרה היא

, נכנס, עלה: כגון, וכן של פעלים הסמוכים במשמעותם לעניין זה מתוך ההקשר(הירידה למרכבה 

אשר דן בבעיות מרכזיות הקשורות לתהליכי העריכה שעבר , מחקרה של קויט). בא וכדומה, יצא

נותיה בנוגע לעניין זה מסק(הראה את אופייה המגוון של ספרות זו , החומר שבספרות ההיכלות

ההפרדה שהיא ערכה בין החלקים השונים של ספרות , כמו כן). ידונו ביתר הרחבה בפרק השני

חשפה למעשה עד כמה , ההיכלות שבהם נעשה שימוש במונחים הקשורים לעניין הירידה למרכבה

   64.מצומצם הוא הקורפוס שקשור במישרין לעניין זה

 

  ונס'ג-כריסטופר מורי

ונס הדגיש בכמה ממחקריו את הזיקה של 'ג-גם מורי) 1980(וגרינולד ) 79-40: 1954(ה לשלום בדומ

ואף הסתייע במסורת שבהיכלות על מנת לפרש , ספרות ההיכלות לספרות האפוקליפטית הנוצרית

, עשה ארבעה שנכנסו לפרדסכמו כן הוא שב לעסוק בהבנת מ 65.כמה מן הטקסטים הנוצריים

לדבריו נוסחו  66.לוםתו של ששידי חוקרים שונים על גיל מן ההשגות שהושגו ע כמהליישב וביקש 

, ונוסחי התוספתא י הוא הוא הנוסח הקדמון של המעשההמובא בהיכלות זוטרת זהשל מעשה 

מתוך . ל"בספרות חזהירושלמי והבבלי אינם אלא תמציתם של הדברים שנמסרו בדרך איזוטרית 

' לם של יורדי המרכבה שייכת מבחינת זמנה לתקופתו של רעולה למעשה שתפיסת העו דבריו

 67).זמנו של פאולוס(עקיבא ההיסטורי ואולי אף קודם לכך 

                                                 
 ).1995; 1990(ראו קויט  63

 .בפרק השלישי) 93-81' סי(ביחידת המנוני הגדולה רחב במסקנותיה של קויט יובא גם דיון נ 64

סגל , )19-14: 1960,1965(שלום : כגון, כיוון זה מיוצג גם במחקרים נוספים ).2002 ;1993 ;1992(ונס 'ג-ראו מורי 65

, )1984(לעומת מחקרים אלו ראו דבריהם של אלכסנדר ). 1996(קוניק -ודה) 1995(פוסום ) 1999; 1995(דויטש , )1990(

שהציעו להפריד בין מה שמצוי במיסטיקה היהודית הקדומה , )272-233: 2005; 2001(וריד ) 1993; 1988(הימלפרב 

 .לבין תופעות דומות בנצרות

אשר טען , )א1984(של שפר  גישתול תגובהשהוא בעיקרון , )1993(ונס שוטח לראשונה את טענתו במאמר 'ג-מורי 66

-רימומאוחר יותר . של פאולוס לרקיע השלישישאין קשר של ממש בין מעשה ארבעה שנכנסו לפרדס לבין התעלותו 

 .)2002(בספרו   ונס הרחיב את טענתו'ג

שביקש לשלול את האפשרות לייחס לפאולוס  ,)1995(גוטשטיין -תגובתו של גושןוראו גם ). 2002(ונס 'ג-ראו מורי 67

לות זוטרתי כמקור לסיפור ונס לראות בנוסח שבהיכ'ג-ודחה את ניסיונו של מורי, חוויה מעין זו של יורדי המרכבה

 .המובא בתוספתא
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  רענן בוסתן

ם ובהתגבשותם של בהתפתחות) 2005-יצא לאור ב( From Martyr to Mysticדן בספרו בוסתן 

הספרות הנוצרית ל ומן "מספרות חז, מוטיבים מרטירולוגיים שונים מספרות הבית השני

הידוע בעיקר בגרסתו המפויטת (מדרש עשרת הרוגי מלכות : והמופיעים בשני חיבורים מרכזיים

לאחר שבוסתן דן בשורשיהם של . ועיבודו בסיפור המסגרת של היכלות רבתי) 'אלה אזכרה'

המעבר מתפיסה של חטא אישי המצויה : כגון(מוטיבים שונים במדרש עשרת הרוגי מלכות 

ישמעאל הכהן המרטיר ' התפתחות דמותו של ר, ל לחטא קולקטיבי במדרש המאוחר"ת חזבספרו

הוא מציג את התזה המרכזית שלו , )ומוטיב המזבח השמימי שעליו מוקרב דמם של המרטירים

כמו כן בוסתן . לפיה יורד המרכבה המתואר בספרות ההיכלות הינו גם ממלא מקומו של המרטיר

ולטענתו סיפור , ורות להתפתחותו של המקרופורם היכלות רבתימבקש להסיק מסקנות הקש

. עשרת הרוגי מלכות המשולב בו הינו סיפור מסגרת המשמש כסיפור ייסוד של חוג יורדי מרכבה

שהחומר המרטירי בהיכלות רבתי הינו עיבוד מאוחר של מדרש , טענתו של בוסתן, מלבד זאת

. ם בנוגע לתיארוכו המאוחר של היכלות רבתימביאה אותו למסקנות ג 68,עשרת הרוגי מלכות

 .בבבל 9-8למאות ) שהוא גם השכבה הפורמטיבית של החיבור כולו(לשיטתו ניתן לתארך חומר זה 

 

 :סיכום ומסקנות

שישנן כמה  ניתן ללמודמתוך סקירת מחקריהם של החוקרים השונים שעסקו בספרות ההיכלות 

ובייחוד שאלת היחס , שאלת אופייה של ספרות זו: וןכג, סוגיות מרכזיות ששבו ונידונו במחקר

שאלת יחסה של ספרות ההיכלות  ;שהיא מכילה) המאגיים והמיסטיים(שבין המרכיבים השונים 

שאלת יחסה של ; )כגון הספרות החיצונית והאפוקליפטית או ספרות קומראן(לספרות קודמת לה 

 . ל ולעולמם"ת חזספרות זו לעולם הגנוסטי והנוצרי ושאלת יחסה לספרו

: ברם מעל לכל השאלות הנכבדות הללו מרחפות עדיין שאלות בסיסיות שטרם נפתרו

ואכן דומה שבנוגע לשתי שאלות אלה . שאלת זהותם של מחבריה ושאלת תיארוכה של ספרות זו

בחינה של הגישות המרכזיות שעלו בנוגע לסוגיית תיארוכה של ספרות . עדיין רב הנסתר על הנגלה

                                                 
אשר טען שהגרסה המופיעה , ])1974[ג "תשל; ם"תש(ובעיקר על התזה של דן , בכך חולק בוסתן על חוקרים שונים 68

לדעתו של דן הסיפור נוצר בקרב . את מחבר המדרש השימשוהיא זו שבהיכלות רבתי היא המקור הקדום יותר 

ם מיתר החומר שבהיכלות יותר הופרדו הקטעים המרטירולוגיי ובשלב מאוחר, ההיכלותם של בעלי יהחוגים המיסטי

 .רבתי
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בראשיתו של , כפי שצוין לעיל. יכלות ממחישה את הערפל שבו שרוי המחקר בתחום זההה

המחקר רווחה המגמה שהובילו כמה מאנשי חוכמת ישראל לאחר מאוד את ספרות ההיכלות 

לעומתם מחקריו של . המאפיינת את ראשית התקופה המוסלמית' תקופת האופל'ולתארכּה ל

ברם דומה . ש להקדים באופן ניכר את זמנה של ספרות זוהראו כאמור שי) ואף ליברמן(שלום 

כמו כן עיון בפרסומיו השונים של . שהן שלום הן ליברמן נמנעו מלהגיד דברים נחרצים בסוגיה זו

במהדורה . שלום עשוי ללמד שהוא עצמו התחבט בקביעת תאריך מדויק לחומרים שבהיכלות

הוא לא שלל את האפשרות שגיבושה הסופי של ) לנזכר לעי(של ספרו הראשון ) 44: 1954( האנגלית

, )למרות שציין שיש בה חלקים שמגיעים עד לתקופות קדומות יותר( 5-6ספרות זו מיוחס למאות 

 1957-נדפסה לראשונה ב( יותרשיצאה מאוחר , במהדורה הגרמנית של ספר זה, ולעומת זאת

ואכן מגמה זו של ). 49: שם( 5-4נטען שניתן ליחס את גיבושה הספרותי למאות , )בציריך

שבו הוא טען מפורשות שהוא , )1960(הקדמתה של ספרות ההיכלות מפותחת ביותר בספרו השני 

לאורך הספר הוא אכן . לא היה רדיקלי מספיק בספרו הראשון ושיש להקדים עוד יותר את זמנה

 3.69-עד המאה המראה שיש חלקים מספרות ההיכלות כמו קטעי המנונות מסוימים שזמנם מגיע 

ברבות השנים החלו חלק מן החוקרים להסתייג מדבריו של שלום ולייחס את ספרות 

הנטייה , עם זאת 70).שפר, הלפרין, אורבך(מטעמים שונים  שלאחר התלמודההיכלות לתקופה 

לא עברה מן העולם ועדיין יש חוקרים המחזיקים , בדומה לגישתו של שלום, להקדים ספרות זו

אילן שבמאמר שהתפרסם לאחרונה ביקש לקבוע את זמנה -ל ניתן לציין את מאיר ברכך למש. בה

במקביל נשמעת גם דעה  72.ונס שדבריו נזכרו לעיל'ג-או את מורי 71למאה הרביעית בארץ ישראל

ובדברים שטען לאחרונה ישנה בעצם חזרה לאותה , שמוביל אותה רענן בוסתן, קיצונית והפוכה

                                                 
אמורא , יצחק נפחא' שלום מצא קרבה בין פיוטי המרכבה המופיעים בספרות ההיכלות לסגנונו של פיוט שמזכיר ר 69

ראו שלום ; "שרנה הפרותוי: "12, בשמואל א ו בפרשנותו למילות הפסוק המופיע, ארץ ישראלי בן המאה השלישית

שטען שהיכלות רבתי נתחבר ) 1965(את עמדתו של מאייר  לציין גםשל שלום ניתן  מלבד עמדתו). 25-24: 1960(

 .חמישית-במאות הרביעית

אף על פי , ספרות ההיכלות וספיחיה"שסבר כי ) 348: ה"תשמ(ירון דן  של לדעות אלו ניתן להוסיף גם את גישתו 70

: 1992(גם שוורץ ". בעיקר בין המאה החמישית למאה השביעית, כנראה, נתחברו, סודות קדומיםשמשוקעים בהם י

 .למאות השישית או השביעית) מעשה מרכבה(החיבור שבו הוא דן את נטה לאחר ) 119

 ).ה"תשס(אילן -ראו בר 71

 ).2002; 1993(ונס 'ג-ראו מורי 72
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לפיה יש לדחוק את התיארוך לתקופה שלאחר עליית , מחקריו של שלוםתיאוריה שרווחה קודם ל

  73.האסלאם

לשוני -מחדד את הצורך המתבקש במחקר פילולוגי, כפי שתואר, דומה שמצבו של המחקר

נשענות , ובייחוד בנוגע לשאלת זמנה של ספרות ההיכלות, הדעות שהועלו, למעשה. על ספרות זו

מלבד . היבט של הלשון כאמצעי העשוי לשפוך אור על שאלה זווטרם נשקל ה, על השערות שונות

עשויות היו לצאת נשכרות לו היה  האחרותסודיות ברור למדי שגם כמה מן השאלות הי, זאת

ה לתנופה אשר זכ, ל"לעומת חקר הלשון שבספרות חז, והנה. לעניין זה שייוחדמחקר מקיף 

הוזנח ולא זכה לטיפול מעמיק  ות ההיכלותל ספרלשונה ששחקר הרי  74,עצומה בשנים האחרונות

תוך שאיפה להרים , את החסר הזה המחקר הנוכחי מבקש למלא .)על כך עוד להלן(במחקר 

 . תרומה בכמה שאלות נוספות המטרידות את החוקרים העוסקים בספרות זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
בוסתן אינו שולל הימצאותם של , עם זאת). 2006(לאחרונה מאמרו שפורסם בוכן ) 2005(ספרו של בוסתן בראו  73

 ).131: ראו שם(חומרים קדומים למדי והוא מדבר על התגבשותו הסופית המאוחרת של המקרופורם 

 ).ח"תשמ(אשר -בר ל ראו"ת שחלה במחקר לשון חזלסקירה בעניין ההתקדמו 74
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 המחקר הנוכחי] ג[

 

 שאלות המחקר ומטרותיו .1 

מתוך עיון הנוגעות לחקר ספרות ההיכלות בחון כמה שאלות יסודיות המחקר הנוכחי מבקש ל

המחקר מבחינה מתודית ראוי להפריד בין שני תחומים מרכזיים שלהם . של ספרות זו בלשונה

 .התחום הלשוני והתחום הספרותי: מבקש להרים תרומה הנוכחי

 

 התחום הלשוני

ראוי לציין כמה , יחד עם זאת 75.במעטלשונה של ספרות ההיכלות נחקרה אך , כפי שצוין לעיל

נזכיר שחוקרים שונים דנו זה מכבר , בראש ובראשונה. היבטים לשוניים שבכל זאת נידונו עד כה

רשימות ובשפע המילולי ב במאפיין הסגנוני הבולט המתקיים בספרות ההיכלות והבא לידי ביטוי

לוי על הלשון היוונית בחיבור  מוכר גם מחקרו של יוחנן, כמו כן 76.השמות והתארים הנרדפים

ומחקרו של גדעון בוהק על הנוסחאות המאגיות ביוונית הנמצאות בספרות ' היכלות רבתי'

אשר ניתחה , מחקר נוסף שנגע בהיבט מסוים של הלשון הוא מחקרה של אנליס קויט 77.ההיכלות

ויט מעלות תוצאות מחקרה של ק 78.'למרכבה ירד'ולצירוף ' ירד'את המינוח הקשור לפועל 

כפי , אולם, מסקנות מעניינות הקשורות לשאלת היחס שבין החלקים השונים של ספרות ההיכלות

                                                 
חוקר הלשון יונה גרינפלד חקר את ) 142: 1980(גרינולד לציין שעל פי דבריו של  יש ,מלבד המחקרים שיוזכרו לקמן 75

הלשון העברית והארמית של היכלות זוטרתי ואף הגיע למסקנה שחיבור זה מוצאו מארץ ישראל במאות השנייה או 

 . להתייחס למסקנותיו אינני יכול, נפלד לא פורסם מעולםיכיוון שמחקרו של גר, אולם. השלישית

העיר על חוסר ) 306: 1893(בלוך . מראשית מחקרה של ספרות ההיכלות כברחוקרים שונים הצביעו  מאפיין זהעל  76

: 1954(שלום . המעיד על המצב הרגשי של מחבריהן, ההיגיון המאפיין את מחרוזות הסינונימים שבספרות ההיכלות

שהחזרה , יקה מיסטיתטען כי ניתן למצוא בסגנון זה עדות לטכנ, בהסתמכו על תפיסתו של רודולף אוטו, )63-57

אשר , )1973(וראו גם דבריו של מאייר . והריתמוס שימשו בה כמין מנטרה להובלת יורדי המרכבה לחזון השמימי

קטעים הבנויים : כגון, מצא סדר מסוים בתוך הריבוי של המילים הנרדפות בקטעים מסוימים בספרות ההיכלות

 . ועלי בתוך רשימה של סינונימיםבסדרות של שלוש תיבות וקטעים בהם מוכנס הסגר פ

 ).2001(ובוהק ]) ט"תשכ[א "תש(ראו לוי  77

ההיכלות הוא מחקרה של נעמי  נוסף שלכאורה עוסק בהיבט מסוים של לשון מחקר). 1995; 1990(קויט ראו  78

, )The Poetics of Ascent: Theories of Language in Rabbinic Ascent Text(למרות שמו  ,אולם). 1989(יאנוביץ 

 .'מעשה מרכבה'אלא מוקדש לניתוח ספרותי ורעיוני של החיבור , אינו כולל דיון לשוני ספרּה
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בכדי לבחון שאלה זו בצורה מעמיקה יותר יש לבדוק תחומים נוספים ומסורות , שאף היא מודה

   79.נוספות מלבד עניין הירידה

, ניתן לציין, ההיכלות המתייחסים להיבטים מסוימים בלשון, מלבד המחקרים האמורים

נכתב לפני , מחקר זה. שעסק באופן ישיר בשימושי הלשון שבהיכלות רבתי יחידימחקר , בכל זאת

ומסתבר שהוא לא הותיר חותם , )ג"תשי(נדב -למעלה מחמישים שנה על ידי יעל זליקוביץ

ם נדב מוצע דיון סמנטי קצר במונחי-בעבודתה של זליקוביץ 80.משמעותי בספרות המחקר

עיקרי הבירורים שהיא מביאה הובילו אותה למסקנה שיש . 'היכלות רבתי'ובצירופים הנקרים ב

בין , חלק מן הראיות קשורות. לספירה ושמוצאו בארץ ישראל 6-4לתארך את החיבור למאות 

נדב מצאה בין שימושי הלשון בהיכלות רבתי לבין לשונם של הפייטנים -לזיקות שזליקוביץ, השאר

 ). בייחוד הקליר(הקדומים 

את  בהחלט ראוי לתת עליהןו, נדב-ינות של מחקרה של זליקוביץלמרות מסקנותיו המעני

חסרונו המרכזי של מחקר זה קשור בכך שהוא מושתת . אין להתעלם גם מחסרונותיו, הדעת

לוקה בחסר מבחינות שונות ומשקף , אשר כפי שנראה בהמשך, 8128יורק -יד ניו-בעיקרו על כתב

כמו כן החומר העולה מן החיבור היכלות  81.היד שבידנו-רת נוסח עצמאית השונה משאר כתבימסו

כמו (ישנם קטעים , כפי שנראה זאת לקמן. רבתי נותח מבלי להבחין בשכבות השונות שיש בו

שאר זמנו של שהם מאוחרים ללהניח שסביר ביותר ) למשל האפוקליפסה של דוד או שר תורה

נדב -מחקרה של זליקוביץ, מלבד זאת. בניתוח מן הקטעים האחריםהחומר ויש להפרידם 

לפני שנים רבות ומאז חלה התקדמות ניכרת בחקר לשון חכמים ובחקר לשון , כאמור, התפרסם

שלא היו ידועים לה , בעיקר בתחום הפיוט, התפרסמו מאז טקסטים שונים, זאת ועוד. הפיוט

ואכן עיון בחלקיה השונים של . בין הפיוט להיכלותושעשויים להעשיר את הבנתנו בנוגע לזיקה ש

עבודה זו עשוי ללמד שיש צורך אמיתי בהתייחסות מעודכנת יותר לאור החומר והידע שיש בידנו 

הנוגע בעיקרון לענייני  -לטעמנו יש להצביע על חסרון נוסף , בנוסף לכל הליקויים הללו. כיום

מנקודת ההנחה שהקליר הושפע בשימושיו השונים נדב יוצאת -והוא העובדה שזליקוביץ -מתודה 

ויש לבחון , איננו יכולים להניח הנחה שכזו מראש, כפי שנעמוד על כך בהמשך. מספרות ההיכלות

נדב הוא מחקר -מחקרה של זליקוביץ, נסכם ונאמר שלמרות מגרעותיו. אותה בזהירות רבה יותר

                                                 
 .)385: 1995, קויט(ו דבריה בסיום ספרה רא 79

: 1987, שפר(המצויה במבוא של התרגום לגרמנית , מעידה על כך הסקירה הקצרה העוסקת בלשון שבהיכלות רבתי80 

XX-XIX .( נדב-אין למצוא בסקירה זו הפנייה לעבודתה של זליקוביץבאופן מפתיע  . 

 .פרק הראשוןינו בראו מסקנות 81
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, אין להתעלם ממסקנותיו, מצד אחד .וככזה יש מקום גם לבחון את תרומתו, ראשוני בתחום

בייחוד לאור , הוא בסיסי ביותר והתחום של לשון ההיכלות מחכה עדיין לבירור מעמיק, ומצד שני

לשון התפילה ולשון , לשון חכמים הידע שנצבר עד כה על לשונן של חטיבות העברית האחרות כמו

 .הפיוט

של שלום הערה רבת עניין במקום אחד בפרסומיו  מצאתיבנוסף למחקרים שהוזכרו 

מצד אחד בשימוש בלשון " :לדבריו לשון ההיכלות מתאפיינת. הנוגעת לאופייה של לשון ההיכלות

 82".חכמים מובהקת ומצד שני היא אינה נמנעת מביטויים מקראיים או הקרובים למקרא

, וכחיבקש לעשות במחקר הנכפי שא, להיבחן בצורה מעמיקה יותרתקפותה של אמירה זו ראויה 

ראוי לבחון , כפי שצוין, מלבד זאת. ובייחוד מתוך השוואה לרבדים השונים שיש בלשון חכמים

דוגמת ) מלבד לשון המקרא ולשון חכמים(את זיקתה של לשון ההיכלות לשכבות לשון נוספות 

לשון שמבחינות שונות נחשבת למשלב עצמאי שטרם זכה לעיון  - 84ולשון התפילות 83לשון הפיוט

על המרכיבים השונים , הצורך בתיאור מאפייניה של לשון ההיכלות 85.מצד חוקרי הלשוןמקיף 

. בייחוד לאור העובדה שטרם זכינו לתיאור מקיף של לשון זו, הינו צורך מתבקש, שהיא מכילה

היבטים דקדוקיים , עם זאת. בקש אפוא להתמקד בעיקר בתחום המילונימחקרי אבמסגרת 

חשוב להדגיש שאין עבודה , אם כי; על פי העניין וההקשר, מספר מקומותב הדיוןשונים יעלו אגב 

צורך זה חורג מעניינה של עבודה זו . לתאר באופן מלא את דקדוק לשון ההיכלותמתיימרת זו 

 . והוא מחכה עדיין לתיקון

מתוך העיון בשימושי הלשון  אבקש, מעבר לאפיון מעמיק יותר של מילון לשון ההיכלות 

כפי שעמדנו על . לשפוך אור גם על סוגיית תיארוכה של ספרות ההיכלות, יעמוד לדיוןשבטקסט ש

בעניין זה ראוי להעיר שלאחרונה העלה דיונו של נועם . סוגיה נכבדה זו רחוקה עדיין מהכרעה, כך

גם כמה פרטים העשויים להעיד על זיקתה של , מזרחי על סרך שירות עולת השבת מקומראן

                                                 
 ).472: ג"תשי(ראו שלום  82

 ).2006(ולאחרונה סיכום אצל מיכאל ראנד ) ה"תשמ(על לשון הפיוט ראו יוסף יהלום  83

שלום , )1893(בלוך : למשלראו  .ות ההיכלות לתפילה ולהתפתחותהמחקרים שונים הצביעו על זיקתה של ספר 84

גרינולד , )1974(אבנרי , )1973; 1968; 1966; 1965(מאייר , )1946(אלטמן , )30-20: 1965, 1960; 63-57: 1954(

אילן -ובר )ב1987(אלכסנדר , )98-88: 1983(כהן , )201-195: 1981(כרמי , )331-281: 1982; 1980(גרוצינגר , )א"תשמ(

וכמעט שלא דנו בזיקה הלשונית שבין שני  ,ם אלה הסתפקו באמירות כלליותחלק ממחקרי ברם). ז"תשמ(

 .הקורפוסים

: ע"תש(אשר -ראו לאחרונה ברבלשונם מחקרים שעסקו וכן לכמה לסקירת המחקר שעסק בהתפתחות התפילות  85 

 ).7-4בייחוד הערות ; כח-כט
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יש  -כפי שגם מזרחי עצמו מסייג במסקנותיו  -מכל מקום  86.ללשון התנחומאהלשון שבהיכלות 

תקפותה של זיקה זו לאחר ניתוח פילולוגי מעמיק שעוד נדרש לעשות ביחס לספרות את לבחון 

בקש במסגרת זו א. ם מסוימים בספרות זוההיכלות וכן לברר האם זיקה זו מאפיינת דווקא חלקי

ובראש ובראשונה להפריד בין החלקים השונים של הטקסט , הלהמשיך את כיוון החקירה הז

ובאותה המידה גם ספרות (בייחוד לאור העובדה שברי לנו שהטקסט שלפנינו , שיעמוד לדיון

בקש לברר בהתאם לכך א. מים ומאוחרים גם יחדחלקים קדו) ים(מכיל) ההיכלות בכללותה

דומים יותר ולחילופין האם ניתן לעומק האם ניתן לזהות חלקים שבהם משוקעים חומרים ק

בכך . נדיקציות המעידות על איחורלהצביע על חלקים מסוימים שבהם עולה ריכוז גבוה של אי

לתרום גם להבנת תהליכי התפתחותה והתגבשותה של ספרות זו לאורך מחקר הנוכחי הבקש מ

 .התקופות

 

 התחום הספרותי

ה גם לכמה שאלות שהעסיקו את חוקרי עיון בלשונה של ספרות ההיכלות עשוי להרים תרומ

שתי השאלות הראשונות שיצוינו לקמן נידונו . ההיכלות ושבעיקרן הן קשורות לתחום הספרותי

ואילו השאלה השלישית מחכה , )אך לא מהכיוון שמוצע במחקרנו(באופן נרחב למדי במחקר 

 .עדיין להתייחסות מעמיקה יותר

 

 ההיכלות  שאלת אחידותה ותיחומה של ספרות) 1(

. פטר שפר הרבה לעסוק בבעיות הטקסטואליות שמעלה ספרות ההיכלות, כפי שצוין קודם

 בשל האופי ,זוספרות חומר ממסקנותיו העיקריות הן שקשה לדבר על חיבורים מובחנים ביחס ל

ושהקורפוס האמור מכיל מגוון מסורות שהתגבשו והצטרפו זו  87,של הטקסטים) כהגדרתו(' הנזיל'

, גם אופן הצגת החומר. יעו לצורה הספרותית המצויה בידנועד שהג ,ל פני תקופות ארוכותלזו ע

במהדורה הסינופטית ששפר הוציא משקף את עמדתו העקרונית בדבר , ללא חלוקה לחיבורים

, ברם אופן הצגה זו של החומר עשוי ליצור גם רושם מטעה. אופייה הבעייתי של ספרות ההיכלות

ואכן  88.'ספרות ההיכלות'באשר למה שיש לכלול תחת הכותרת , ך חוקרים שוניםכפי שהשיגו על כ

                                                 
 ).231: ח"תשס, מזרחי(ראו דבריו בפרק הסיכום  86

 ).ז"תשמ; ו"תשמ; 1985; 1983(ראו שפר  87

 ).1984(והלפרין ) 45-32: 1996(אברמס , )1986(אליאור : למשל לביקורת על מהדורתו של שפר ראו 88
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בחר לכלול במהדורה הסינופטית , למשל, שפר 89.דומה שבנוגע לעניין זה אין הסכמה במחקר

-אך ורק משום שהם מופיעים בחלק מכתבי' סדר רבה דבראשית'ו' חרבא דמשה'חיבורים דוגמת 

: 1980(וגם גרינולד ) 7-5: 1965(לעומתו גם שלום  90.ר להדפיסהיד של ספרות ההיכלות שהוא בח

ראיות : למשל(כללו כחלק מספרות ההיכלות חיבורים שונים שלא נכללו בסינופסיס ) ואילך 127

מי שבכל זאת נדרש לסוגיה זו באופן מעמיק היה דן שהציע להבחין בין ). יחזקאל וספר הרזים

דן מחדד . ים האחרים של המיסטיקה היהודית הקדומהספרותם של יורדי מרכבה לבין החיבור

במאמריו את ייחודיותם של חמישה חיבורים מרכזיים שלדבריו אך אותם יש להחשיב כחלק 

למרות עיונו של דן דומה שסוגיה זו עדיין לא זכתה לידי פתרון , ואולם  91.מספרות יורדי מרכבה

שיש לצמצם אף , כאמור לעיל, קויט הראהמחקר נוסף שהתפרסם בשנים האחרונות על ידי . הולם

שכן המינוח הזה אינו רווח באותו האופן , יותר את מה שיש לשייך לספרותם של יורדי המרכבה

תוצאותיו של מחקרה של קויט מלמדות על אופיו המגוון  92.בכל אחד מבין חמשת החיבורים הללו

ות מרחיקות לכת לסוגיה של החומר שנכלל בספרות ההיכלות ועשויות להיות בעלות השלכ

והודתה שבכדי להכריע בסוגיית גבולותיה , אף היא סייגה דבריה במסקנותיה, עם זאת. האמורה

ותיחומה של ספרות ההיכלות יש צורך בבחינה של גורמים נוספים מלבד הקריטריון אותו היא 

 ). המינוח הקשור בעניין הירידה למרכבה(בחנה 

ה של ספרות ההיכלות ובאשר לשאלה מה ראוי מלבד ההתלבטות באשר לגבולותי

הרי שעלו במחקר גם מחלוקות עקרוניות נוספות שניתן לראות ', ספרות יורדי מרכבה'להתכנות 

וכד או היא תוצר של חוג אחד מל ההיכלותהאם ספרות : כגון השאלות, בהן כקשורות באותו עניין

                                                 
שפר , )1980(ולד גרינ, )1960(ם המובאים אצל שלום ראו את רשימת החיבורי. דעות שונות נשמעו בעניין זה 89

 ). 1984(ודן )  ו"תשמ(

 ). ו"תשמ(ן זה במאמרו ראו נימוקו של שפר לעניי 90

: 2001(דאווילה , )8-7: 1992; אvii-xiii ;1983: 1987(כמו כן לדעת שפר ). 19-14: ט"תשנ, דן(ראו סיכומו בספרו  91

היכלות , היכלות רבתי', חנוך ג: יש לכלול כחלק מספרות ההיכלות רק חמישה חיבורים) 140: 2007(ובוסתן ) 12-8

, )ב"תשל, גרינולד(ראיות יחזקאל : כגון, ויש להפריד בינם לבין חיבורים אחרים, בהמעשה מרכבה ומרכבה ר, זוטרתי

ספר זרובבל או , )א"תשמ, שלום(עקיבא ' הבדלה דר, )מרגליות' מהד(ספר הרזים , )1984, הרמן(מסכת היכלות 

 ).1985, ריג (' סיפור עשרת הרוגי מלכות'האנתולוגיה המכונה 

 ).1995(ראו קויט  92
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ות שאלל 94.מוקדה הינו מיסטי או מאגיוהאם המאפיין המרכזי העומד ב  93,של כמה חוגים שונים

אלה יש להוסיף גם את הדיון המחקרי סביב תהליך העריכה שעבר המקרופורם היכלות רבתי 

סוגיה זו אף היא לא הגיעה להכרעה חד ). הדעות השונות בעניין זה יתוארו בפירוט בפרק השני(

. ה שעבר המקרופורם הנידוןמשמעית ועלו דעות שונות ומנוגדות באשר לאופייה של עבודת העריכ

טרם נבחנה תרומתה  אולם ,להתייחסויות במחקר מכיוונים שוניםאומנם  זכו כל השאלות הללו

להכריע כדי ב שבספרות זו של אוצר המילים והצירופיםאנליזה פילולוגית מקיפה האפשרית של 

   95.בהן

ת מעין אלו אפוא להרים תרומה מנקודת המבט הלשונית לשאלו המחקר הנוכחי מבקש

או ( זיקות חשוףל שאףא) ובעיקר בצירופי הלשון(שביחידה מתוך עיון בשימושי הלשון . שהוזכרו

יו השונים של חלקשכלולים בספרות זו ובין השונים  המקרופורמיםבין ) זיקות-לחילופין העדר

ות עיון שיטתי מסוג זה עשוי לסייע בפתרונן של כמה שאלות מהותיות הקשור. היכלות רבתי

 .להבנת מערכות היחסים המתקיימות בין חלקיה השונים של ספרות זו ולהבנת שלבי התפתחותה

 

 ל  "שאלת היחס שבין ספרות ההיכלות ומחבריה לספרות חז) 2(

שעלו בנוגע לספרות המרכזיות אחת מן השאלות , שהובאה לעיל, כפי שהראתה סקירת המחקר

לשאלה זו יש השלכות לא . עולמם ויצירתם, םההיכלות היא שאלת זיקתם של מחבריה לחכמי

אלא אף להבנת , להקשר בו נוצרה ולתיארוכה, מבוטלות לא רק להבנתה של ספרות ההיכלות

                                                 
, לעומת זאת). 2ז"תשמ; ג"תשמ; 1982(שרואה בספרות ההיכלות ספרות שמכילה מסורות שונות ראו דן  לדעה 93

ות שנכללו בכתבי נשמעה במחקר גם דעה הפוכה המדגישה דווקא את האחידות הרעיונית העולה מהמסורות השונ

 ).ז"תשמ(ראו למשל אליאור  ;היד של ספרות זו

, בראשית מחקרה של ספרות ההיכלות). 1988(רק המבוא בעבודתה של לסס לסקירה מקיפה בסוגיה זו ראו בפ 94

הדגיש שלום בעיקר את המאפיין המיסטי של העלייה השמימה המופיע בספרות זו וראה , בשנות הארבעים והשישים

משנות השמונים ואילך החלה לעלות גישה שונה במחקר שהדגישה את , לעומת זאת. בקטעים המאגיים כמשניים

לדיון (או שר הפנים  לדוגמא הטקסט של שר תורה, גיים ותיאורגיים בספרות ההיכלותזיותם של קטעים מאמרכ

וגם מחקריהם של לסס ) 1993; ב1988(שפר , )ואילך 370: 1988(הלפרין : ראו ;)1978, שפר: במקרופורם זה ראו

 .ההיכלותאשר עסקו בצדדים שונים של המאגיה בספרות , )2001(ושל דאווילה ) 1988(

על הצורך באנליזה פילולוגית שתקבע בוודאות את הזיקה בין חלקיה השונים ) 4: ב"תשמ(ראו דבריה של אליאור  95

 .של ספרות ההיכלות
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זו  הדנים בסוגיהראשון  96.מורכבותו וגיוונו של העולם היהודי כולו במאות הראשונות לספירה

ר סברו שספרות ההיכלות הינה אש ,לובניגוד לחוקרי חוכמת ישראל שקדמו  97.היה גרשם שלום

בא שלום ועיגן ספרות זו בתוך  98,)לספירה 9-8מאות (מאוחרת מאוד ומשקפת השפעה מוסלמית 

היכלות את העולם המיסטי של לדעת שלום משקפת ספרות ה 99.עולם המחשבה של חכמים

יכים הן לממש כאמור גישתו של שלום זכתה. מדרשיםבתלמוד וב, הנזכר אך ברמז במשנה חכמים

למרות שפע המחקרים שעסקו בסוגיה זו דומה שהיא טרם הגיעה לידי , ואולם 100.והן למתנגדים

 . פתרון המניח את הדעת ושיש מקום לבחון נקודות מבט חדשות בהקשרה

בסוגיה רחבה זו  המחקר הנוכחימבחינה עקרונית ראוי לחלק את התרומה האפשרית של 

, חכמים לספרותקה הספרותית שבין ספרות ההיכלות השאלה הראשונה היא שאלת הזי. לשניים

של  לעולמםואילו השאלה השנייה היא שאלת היחס שבין עולמם של מחברי ספרות ההיכלות 

 וב בעיקרראוי להעיר שהדיון המחקרי שנגע בה במישרין נס, באשר לשאלה הראשונה. חכמים

מבלי לדון כמעט בנושאים , )בעיקר סיפור ארבעה שנכנסו לפרדס(סביב כמה סוגיות בסיסיות 

                                                 
קבוצות בעם היהודי שהחזיקו / דעות שונות נשמעו ביחס לשאלה האם התקיימו במאות הראשונות לספירה חוגים 96

וראו ' חזות הכל'כחוקרים בסוגיה זו נחלקות בין אלו שראו בעולמם של חכמים דעות ה. ל"בדעות שונות מאלו של חז

לבין אלו , ])2ו"תשכ[דבריו של אורבך המשתקפת מראו למשל הגישה (יצגה העיקרי של היהדות באותה עת כמיבו 

מנותי ביקש לחשוף דרך הממצא האו, למשל, גודינף. ם והלכתם בחברה היהודיתשנטו להמעיט בהשפעתם של חכמי

בעיקר  ;1963-1958, ראו גודינף(מה לצידה של הלכת חכמים והארכיאולוגי את עולמה של יהדות עממית שהתקיי

גם סמית המשיך בכיוון דומה וטען שלמעשה חלק גדול מן העם היהודי ). 198-184' עמ, 12הסיכום של דעתו בכרך 

באופן קיצוני יותר השמיע גם סת שוורץ ]). 1982; 1971; 1956[סמית  ראו(ונות פגאניות וסינקרטיסטיות החזיק באמ

; 1994(גודמן  לסוגיה זו ראו גם אצל. ו להלכת חכמיםאת עמדתו שהיהודים היו פגאניים ממש ולא נשמע) 2001(

נבחנה בהקשר של שלהי העת העתיקה בכמה מן המאמרים בקובץ  הסוגיהלאחרונה ). ו"תשמ(לוין ו) 1992(כהן , )1996

באשר להשפעתה של ספרות ההיכלות על הצד . בעריכת ישראל לוין )ד"יצא לאור בתשס( 'רצף ותמורה'המחקרים 

וכן בפרק שיוחד לכך ) 2005(ו לאחרונה מאמרה של מאגנס האומנותי של בתי הכנסת בשלהי העת העתיקה רא

 .רחל אליאור' שכתבתי בהדרכתה של פרופ. א.בעבודת המ

 ). 1965; 79-41: 1954(ראו שלום  97

 ).1893(ובלוך ) 1859; 1846(ראו בעיקר גרץ  98

 .גישתו של שלום תוארה ביתר הרחבה לעיל 99

לסקירות ). ן"תש(ראו למשל את גישתו של ליבס . היו גם מי שניסו למצוא מעין דרך אמצע בין שני הכיוונים 100

לסס ובפרקי המבוא בספריהן של ) 2002(ונס 'ג-הדעות השונות בסוגיה זו ראו בפרק השני בספרו של מורי של נוספות

 ).2003(וארבל ) 1998(
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המחקר הנוכחי  101.מכלולים ספרותיים אלהשבין שני  יםנוספים שיכולים להבהיר את טיב היחס

אשר , מבקש אפוא להוסיף לדיון בשאלה האמורה גם את תרומתה של בדיקה פילולוגית מקיפה

ותיות בין תחום שעשוי לחשוף גם זיקות ספר; חלק מרכזי בה יהיה התחום של צירופי הלשון

 . מקורות שונים

שאלה זו מטרידה במיוחד לאור פערי העמדות שעלו בהקשרה , באשר לשאלה השנייה

שראו במחברי ההיכלות בני בית גמורים חשובים חוקרים  אנו מוצאים ,מצד אחד .במחקר

חוקרים שהרחיקו אותם מעולמם ישנם , ומצד שני 102,בספרותם ובהלכתם, בעולמם של חכמים

אף בעניין זה עשוי  103.בהם כעמי ארצות ממש שראואו , מבית מדרשם ומיצירתם, של חכמים

משמשת גם כצוהר ר למדי שלשונה של ספרות כל שהיא שכן ברו, להרים תרומה המחקר המוצע

חשוב להעיר כבר בשלב זה שאפשרות זו , ברם. להיכרות עם עולם הדעות והרעיונות של בעליה

וכן , יכול לכתוב בלשון חכמים אך לאו דווקא להסכים עם עמדתםשכן ברור למדי שאדם , מוגבלת

עשויים לנבוע פשוט מעיסוק (שהבדלים בלשון אינם בהכרח קשורים להבדלים עקרוניים בהשקפה 

להסיק מסקנות בעלות , בכל זאת, המקרים היחידים שבהם נוכל, מכל מקום). בנושאים שונים

ההיכלות שימושי לשון חלופיים לאלו שבלשון  יהיו כאשר נמצא בלשון, השלכות לשאלה זו

להוכיח שהבדלים אלו קשורים למערכת רעיונית כוללת שבה  ניתן יהיהחכמים ובמיוחד כאשר 

גם . מחלוקת בין העמדה שמיוצגת בספרות חכמים לבין זו שמיוצגת בטקסטים של ההיכלות עולה

הרי שערכן עשוי להיות רב והן , אם הדוגמות למקרים שעומדים בקריטריונים אלה יהיו ספורות

 .עשויות להעשיר את הבנתנו בסוגיה האמורה מכיוונים חדשים

 

 שאלת הזיקה שבין ספרות ההיכלות לפיוט הקדום) 3(

 

                                                 
ישנם מחקרים בודדים שעסקו בשאלת הזיקה , מלבד המחקרים שעסקו בענייננו של מעשה ארבעה שנכנסו לפרדס 101

לקבוע קשרים ראו למשל את הניסיון . ל בהקשרם של עניינים אחרים"הספרותית שבין ספרות ההיכלות לספרות חז

-וראו גם ביקורתו של מורי; ב1987(במחקרו של אלכסנדר העולה  הבבלי בתלמוד' חנוך השלישי'ר של תלות של ספ

 .ביחס למסורות ההתגלות בסיני וחזון אחרית הימים )1982(רנוס 'צ את דיונו שלכן ו]) 1991[ונס 'ג

 ).244-241: 1980(ספרו של גרינולד בנספח בליברמן  וכן) 13-9: 1965(ראו שלום  102

. 'עמי הארץ': ל"שזיהה אותם עם השכבה החברתית המכונה בספרות חז) 1988(דעתו של הלפרין  למשלראו  103

 ).1990(לביקורת על גישה זו ראו אליאור 
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מתבקשת ביותר לאור זיקות ברורות לעין  ששאלת הזיקה שבין ספרות ההיכלות לפיוטלמרות 

היו מי , אומנם. נה באופן מעמיק במחקרשאלה זו כמעט שלא נבח 104,טיתאמבחינה סגנונית ותמ

לספרות ) בעיקר מאיטליה ואשכנז(שהצביעו על זיקתם הברורה של פייטנים מאוחרים 

לעיתים דומה , יתרה מכך. אולם ביחס לפיוט הקדום טרם נאמרו דברים ברורים 105,ההיכלות

היכלות לא נשקלה מספיק השפעתה של ספרות ה, שבמחקרים שונים שעסקו בהתפתחות הפיוט

ונפקד מקומה במכלול השיקולים שיש להעלות בכדי להבין את תהליכי צמיחתו של הפיוט 

 106.לסוגותיו

על ידי כמה  הזיקה שבין שני הקורפוסים האמורים הודגשהצורך המחקרי בבחינת 

על קטעי השירה שבשיעור של מרטין כהן  דבריו וראוי במיוחד לצטט בהקשר זה את 107,חוקרים

 :קומה

"Ultimately, were we to have a concordance of  paytanic language, or even a 

complete anthology of all known paytanic literature it is certain that we could 

fit these hymns into the development of the Piyyut, and fixing its locale. In the 

absence of such basic tools, we can only proceed to analyze the hymns of the 

Shi‘ur Qumah unto themselves in the contexts in which they are presented in 

                                                 
שלי . א.בעבודת המ) בנספח המצורף לעבודה(נגעתי בנושא זה בעיקר מהיבטים רעיוניים ומעט מהצד הלשוני  104

דיון בהיבטים רעיוניים העולים מהאומנות ומהליטורגיה של בתי  :וםספרות ההיכלות ועולם בית הכנסת הקד("

 .רחל אליאור' שנכתבה בהדרכתה של פרופ ")הכנסת בשלהי העת העתיקה וזיקתם לספרות ההיכלות

'  םאראלים ומלאכי' כגון הפיוט, אמיתי בר שפטיה' ראו למשל הפיוטים המובאים במגילת אחימעץ משמו של ר  105

 ).עה' עמ, קלאר 'מהד(

כמו כן בכמה מקומות אף . כך משתקף למשל ממאמריו השונים של עזרא פליישר העוסקים בהתפתחות הפיוט 106

במאמרו על  302' בעמ ראו במיוחד דבריו, ניכר הנתק המוחלט שראה פליישר בין תחום המיסטיקה לתחום הליטורגי

 ).ח"תשנ(הקדושה 

שאם כי : "מנונות האכסטטיים שיש בספרות ההיכלותס להציין ביח) ת לספרו של אלבוגןבתוספו(שירמן  107

ן יתר הטקסטים יק ביניהם לביוד מקום לעריכת מחקר השוואתי מדויש ע, ההבדלים בינם לבין הפיוטים אינם בטלים

כ שיוחס "במבוא למחזור הפיוטים ליופליישר כמו כן ראוי לצטט גם את דבריו של ). 211: ב"תשל, אלבוגן" (הקדומים

, היא ספרות ההיכלות, ובמיוחד לספרות הסוד הקדומה, זיקתו של הפיוט הקדום לענייני סוד: "ליוסי בן יוסידו על י

בהערות שצירפנו לפיוטים ניסינו להתחקות אחר מקורותיו של הפייטן בספרות ... טעונה בדיקה יסודית ומדוקדקת

 ).15-14: ח"תשכ, פליישר" (צד בעלי מקצועהיר ובלתי משוחד מברם הדבר צריך עוד עיון וטיפול ז, ההיכלות
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the text and without the context of the greater history of the development of 

Jewish liturgical poetry".108
 

ברם כיום . לבעייתיות הנוגעת למיצוי החומר הרב של ספרות הפיוט, כמובן, כהן מתייחס

אשר מאפשרים , )בראשם מאגריו של המילון ההיסטורי(יש בידנו כלים מחקריים שלא היו בשעתו 

ברור למדי אפוא שמכיוון שהחומר של ההיכלות . נגישות לכל החומר הפייטני שפורסם עד עתה

-הרי שההשוואה לספרות שירית אחרת , שונים וקטעים בעלי אופי שירי נונותהממכיל אף הוא 

 .הינה מתבקשת -אשר בנוסף לכך גם נושקת פחות או יותר מבחינת זמנה לספרות ההיכלות 

ם אם במישרין וא - בכל זאת, יש בידנו כמה דיונים קצרים אשר נגעו ,למרות מה שנאמר

דווקא העיון בהם מבהיר עד , ואולם 109.יכלות לפיוטבשאלת היחס שבין ספרות הה -בעקיפין 

ביחס לפיוטי יניי . ברורות יותר בעניינה למסקנותעדיין לעסוק בסוגיה זו ולהגיע  נדרשכמה 

שמקורותיו של מד על כך אשר ע ,עמדתו של רבינוביץמצאנו מחלוקת עקרונית ולא מוכרעת בין 

אשר ביקש , ולדגרינלבין עמדתו של  110,ל"אלא מדרשי חז, ספרות ההיכלות םאיני יהפייטן ינ

לכך ניתן  111.שספרות ההיכלות שימשה בין מקורותיו של יניי -את הכיוון ההפוך  להוכיח במאמרו

עיון  112.שפורסם לאחרונה 'סדר בריאה'להוסיף גם את מחקרו של ראנד על פיוטים המכונים 

, ר בכדי להגיע למסקנותיות מחמיריםשיש לנסח כללים מתודיים  לטעמיבמחקר זה מבהיר 

                                                 
 ).89: 1983(כהן  ראו 108

נמצאת עדות לכך שפייטני ארץ ישראל  פרקוי בן באבויעל המחקרים שיצוינו לקמן ניתן להוסיף שכבר בדבריו של  109

ור לומר שאס"קרובות עניינים ל כניסוה שהפייטנים קובל על כך שכן הוא ,ימוש בחומר הקשור לענייני המרכבהעשו ש

של פרקוי  גינצבורג מעיר במקום שככל הנראה כוונתו .)546: ט"תרפ, גינצבורג( "בציבור ואפילו ולא במרכבה ביחיד

כמו כן היו כמה  .שחלקו הראשון הוא כולו מעשה מרכבה, )ה"מוסף ר" (וחיות אשר הנה"היא לפיוטו של הקלירי 

בא לידי השערה שפיוט ו, בפיוט האדרת והאמונה דן אי אשרזול חוקרים שהסתפקו באמירות כלליות כגון דבריו של

) יניי(כחסידם ואולי כחברם של יורדי מרכבה הוא : "ובדבריו שלו; צוי בספרות ההיכלות הוא משל ינייזה המ

בעל הפיוט הידוע האדרת והאמונה המובא  הוא הואומי יודע אם לא . מתרומם בסילוקיו למדרגת בעלי ההיכלות

בלוך במאמר מן הראשונים של  הנועזים דבריו על כך ניתן להוסיף גם את). רסו: ו"תרצ, זולאי( ..."בהיכלות

מגיע לידי ההשערה שקרבתו של אלעזר הקליר לספרות ה, והחשובים שעסקו בהשפעת ספרות ההיכלות על התפילה

: 1893( !ל יורדי המרכבהשניתן היה לחשוד שמא הוא עצמו היה מחוגם שכך עד כדי  ,ההיכלות והמרכבה כה גדולה

71.(  

 .)ז"תשכ, רבינוביץ(וכן בתגובתו למאמרו של גרינולד ) 68-65: ה"תשמ(ראו דבריו במבוא למהדורת פיוטי יניי  110

 ).ז"תשכ(ראו גרינולד  111

 ).2009(ראו ראנד  112
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למרות . במיוחד אם ברצוננו לקבוע עמדה ביחס לכיוון הקשר המתקיים בין שני הקורפוסים

דומה שבסופו של דבר הוא נוטה להסיק , שראנד פותח את מאמרו בהצגה שקולה של הבעיה

מבלי לבחון מספיק את , באופן נחפז מדי שספרות ההיכלות היא זו שהשפיעה על הפייטן

שקביעת כיוון הקשר ) על כך בהמשך שאעמודכפי (ראוי לציין כבר בשלב זה  113.שרות ההפוכההאפ

. שלא תמיד ניתן להכריע בה באופן חד משמעי, שבין שני מקורות ספרותיים היא שאלה סבוכה

כפי , ולנסח, יש להסתייג מחלק ניכר מן הראיות שהובאו בדיונים הנזכרים לדעתי, בהתאם לכך

 114.כללים מחמירים יותר שלאורם יש לבחון את הסוגיה האמורה, מןשנעשה זאת לק

לברר באופן רחב את שאלת הזיקה הספרותית  בכוונתישבמחקר הנוכחי  אסכם ואומר  

שאלה זו עשויה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת ביותר לא . המתקיימת בין הפיוט להיכלות

גם לשאלה המטרידה בדבר תיארוכה של אלא , מקורותיו והתפתחותו, רק עבור הבנת הפיוט

ומשום כך , התפתחותי מסוים-חוקרי ספרות הפיוט זיהו בה רצף כרונולוגי. ספרות ההיכלות

כפי . הוכחת היכרותם של פייטנים מסוימים עם חלקים מספרות ההיכלות עשויה להיות רבת עניין

ואפילו יש , לותלאחרונה עלתה מגמה במחקר לאחר מאוד את ספרות ההיכ, שצוין לעיל

בהשוואה שנערוך במסגרת זו נבקש . שמייחסים אותה גם כיום לתקופה שלאחר עליית האסלאם

ואי לכך , קודמים לעליית האסלאם 115)כולל הקליר(שרובם , לדון בעיקר בפייטנים קדומים

אם  גםראוי להעיר ש, מכל מקום. לתוצאות שיעלו עשויות להיות השלכות חשובות בעניין זה

                                                 
ים בהם ישנו שהיקף ההשפעה של ספרות ההיכלות על הפיוט מוגבל למקומות מסוימ בראשית מאמרו ראנד מציין 113

כמו ). סילוקים ולפיוטים דוגמת סדרי בריאההכוונה בעיקר לקטעי ה(קוסמולוגיה ואנגלולוגיה , עיסוק בקוסמוגניה

ה משותפת לפסוקים זיק: כן הוא מחלק את הזיקה שמצא בין הפיוטים שההדיר לבין ההיכלות לכמה קטגוריות

מקרים בהם משתקף מעין ציטוט מתוך ו יים בהיכלותמקרים בהם עולים בפיוטים מילים שמצו, מסוימים במקרא

בסוף  ,עם זאת. יקה שמתקיימת בין שני הקורפוסיםלמעשה רק הקטגוריה האחרונה עשויה ללמד על ז. ההיכלות

הנחה זו אינה  ברם לטעמי .שמחברו של הפיוט שההדיר הושפע מן ההיכלות מאמרו ראנד מסיק מן הראיות שהביא

בעלי ההיכלות הפייטן שאב מן ההיכלות או שמא להפך ולהכריע בדוגמאות שהביא האם  מובנת מאליה ולא ניתן

 בקש לטעוןשאכפי ו" שבעה היכלות"מופיע הצירוף באחד מן הפיוטים שפרסם  ,מכל מקום. הושפעו מן הפייטנים

לאמירות זהירות  .ייה טובה לתלות של הפיוט בהיכלותיש לראות בהימצאותו ראועל כן , מדובר במינוח טכני מובהק

' אימנתה תעל לנמהרים': ביחס לקדושתא לשבת שובה )14-12בייחוד : ו"תשנ(ראו דבריו של הכהן  יותר בשאלה זו

 .מאת הקליר

; ואילך 190בייחוד : 1992(ושוורץ ) ז"תשמ(אילן -בר ,)1973(מאייר  שלדוגמת מחקריהם מחקרים אחרים  114

אולם לא הוקדש  ,בכמה עניינים פרוזודיים בין הפיוט לספרות ההיכלות דמיוןכמה נקודות  ,אומנם, העלו) ד"תשס

 .בקש לברר במחקר הנוכחיכפי שא, והספרותיות שבין השניים בהם מקום לבירור הזיקות הלשוניות

 ).ה"תשמ(באשר לזמנו של הקליר הקודם לעליית האסלאם ראו פליישר  115 
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קשר היסטורי בין שני ל וח המוצע לא יעלה בחכתנו ראיות ברורות לזיקה ספרותית אוהנית

לתרום  ,כאמור לעיל ,עשויהשבין הפיוט להיכלות  הלשונית הרי שעצם ההשוואה, המכלולים

הן בלשונם של בעלי ההיכלות והן בלשונם של  חשוביםאור על היבטים בתחום הלשוני ולזרות 

  .הפייטנים

 

 

 לוגיה ודרך העבודהמתודו .2

 

מבקש להציע ניתוח של אוצר המילים וצירופי הלשון שבשימוש  המחקר הנוכחי, כפי שצוין לעיל

ולגזור ממנו מסקנות הקשורות הן לסוגיות לשוניות הן לסוגיות , היכלות רבתי' מקרופורם'ב

אויים להפרדה באופן מהותי ורזה מזה שונים  -הלשוני והספרותי  -שני תחומים אלה . ספרותיות

בשל כך חשוב ביותר להציג . המסקנות הסקת מבחינה מתודית בכל שלבי העבודה וכן בשלב

 .בצורה מפורטת את דרך העבודה שבחרנו ואת הנחות המוצא שעומדות בבסיסה

היד המשמר -לשוני יש לבחור את כתב בסיס לכל דיוןכ, ל"כפי שלמדנו מחקר לשון חז

נכון הדבר גם ביחס ללשון המשתקפת  116.המקורית של החיבור בצורה הטובה ביותר את הלשון

ויש  ,בדורות מאוחריםובייחוד מפני שידוע שחלו בה תהליכי מסירה ועריכה , בספרות ההיכלות

בכדי להתמודד עם  117.תערובת של שכבות לשון מוקדמות ומאוחרות גם יחדלשער שהיא מכילה 

יש לבדוק תחילה גם לפי , בתחום בירור הנוסחמלבד מלאכה פילולוגית שיש לעשותה , בעיה זו

שעליו יושתת הדיון  'טקסט-אב'היד ולנסות למצוא מעין -כתבי קריטריונים דקדוקיים את

היד שבו תמצא הקרבה הרבה ביותר ללשון חכמים הוא -היא שכתב הנחת המוצא 118.בהמשך

אפוא  ודה יוקדשחלקה הראשון של העב. היד שיש להעדיפו ולנתחו בהמשכה של העבודה-כתב

                                                 
כמו כן קוטשר העמיד . ליברמן וילון במחקריהם, שו אפשטייןל הדגי"היד של ספרות חז-את הצורך בחקר כתבי 116 

, ראו קוטשר(יד קאופמן למשנה -והראה את עדיפותו של כתב' טקסטים-אבות'על הצורך לתור אחר מה שכונה על ידו 

 ]).ג"תשכ[ב "תשל; רכז ואילך, קסט ואילך, עג ואילך: ז"תשל

יקים מימי הביניים ובעיקר מקרב חסידי אשכנז ראו באשר לתהליכי מסירתה של מסורת ההיכלות בידי מעת 117

 ). 1998(ואברמס ) 1993(הרמן , )1992; 1989(שיטקר -הרמן ורוהרבכר, )ה"תשמ(שמע -מחקריהם של תא

ואחר כך במחקרו על לשון חכמים ) ז"תשל(תחילה במחקרו על הארמית הגלילית מושג זה נטבע על ידי קוטשר  118

שיש  )]א"תשל[ט "תשס(אשר -לאחריו הראה בר. 'טסטק-אב'י קאופמן למשנה כ"הה את כזיבו הוא ]) ג"תשכ[ ב"תשל(

 .'י פארמה ב"לתת את הדעת גם למסורת הלשון שבכ
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יבחנו באופן כך  לשם. היד השונים של ספרות ההיכלות ללשון חכמים-בדיקת זיקתם של כתביל

יד מהימנים של לשון -כמשמשות לזיהוי כתביכמה מאבני הבוחן שהוכרו במחקר  מדגמי

מתוך מטרה למצוא את , היכלותהשונים של ספרות ה היד-ותבחן השתקפותם בכתבי 119,חכמים

תשומת לב מיוחדת . משמר בצורה הטובה ביותר כמה שיותר קווי לשון קדומיםהיד ה-כתב

ובייחוד בשל העובדה שהם , היד האירופאים-יותר מכתביתוקדש לקטעי הגניזה שחלקם קדומים 

, עריכות ותוספות בידי מעתיקים מחוגי חסידי אשכנז, בדומה לכתבי היד האירופאים, לא עברו

  120.יותר מבחינה לשונית" נקיים"היות יש להם פוטנציאל לואי לכך 

פרק לעיון בכמה עניינים הקשורים  אבקש לייחדהיד -)י(מושכלת של כתב לאחר בחירה

מורכבותה הטקסטואלית של ספרות , כפי שצוין קודם. בתוכנו של המקרופורם ובתהליכי עריכתו

מחייבת אותנו  הנחה זו. ההיכלות מעידה עליה שהיא מכילה חומרים שונים שהורכבו יחדיו

וכן להפריד בשלב הניתוח בין , לקבוע בצורה ברורה את הגבולות של הטקסט שיעמוד לדיון

הרי , בשונה מן המקרופורמים האחרים של ספרות ההיכלות. היחידות הספרותיות השונות

כמה . שפורסמו לא מעט מחקרים שעסקו בהיבטים ספרותיים שונים הקשורים להיכלות רבתי

הראו בבירור שהוא , ר ניסו לעמוד על תהליכי העריכה שחלו במקרופורם הנידוןאש, מחקרים

גם , בין השאר, הצורך בהפרדה בין היחידות השונות נובע. מורכב מכמה יחידות ספרותיות שונות

היד השונים של ספרות ההיכלות מלמד שעולים הבדלים משמעותיים -מן העובדה שעיון בכתבי

יתמקד אך ורק בגרסה  שהניתוח המוצע להלןלמרות . ל בהיכלות רבתיביניהם באשר לחומר הכלו

 המסקנות הנגזרות ממנוראוי להגביל את , היד שיבחר-המבוססת על כתב, אחת של היכלות רבתי

יחידה יחידה והמסקנות העולות מניתוחה מבלי , )מיקרופורמים(הקטנות  לרמת יחידות העריכה

ם לדעת חיבור שאין אנו יכולי'; חיבור היכלות רבתי'ל להתחייב למסקנות כוללניות הנוגעות

 .תיו המדוייקיםובוודאות את תוכנו המדויק או את גבול

יגיע הדיון באוצר , לאחר שני הפרקים הראשונים אשר ישמשו הכנה לגוף העבודה עצמה

ה בחלק ז .'היכלות רבתי'המילים והצירופים הנמצאים בשימוש ביחידות השונות של המקרופורם 

בני זמנה בקירוב , בקש להשוות את החומר מספרות ההיכלות למכלולים ספרותיים קדומים להא

                                                 
קוים לשוניים ). ם"תש; א"תשל(ובר אשר ) ]ג"תשכ[ב "תשל(ראו למשל הקווים שנבחנו במאמריהם של קוטשר  119

 ). ואילך 1207' עמ: ח"תש(לכן בספרו של אפשטיין נידונו אף קודם , בייחוד בענייני כתיב, שונים

 .לעניין זה בהרחבה ראו בפרק הראשון 120
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וספרות מימי הבית  122המקרא 121:ספרות הקודמת לזמנה של ספרות ההיכלות) 1: ומאוחרים לה

שכן תיארוכה של ספרות זו על חלקיה השונים שנוי (ספרות בת זמנה בקירוב ) 2 123;השני

ל על רבדיה "ספרות חז, וחלקיה השונים של ספרות ההיכלות עצמהחיבוריה ): במחלוקת

בעיקר ספרותם של חסידי : ספרות מאוחרת יותר מימי הביניים) 3 125;והפיוט הקדום 124השונים

ויתכן שעברו , היד המרכזיים שבידנו הם פרי קולמוסם של מעתיקים מחוגיהם-אשר כתבי, אשכנז

  126.דן מן החומר המקורי יותרעל ידם הוספות שונות שיש לנסות ולהפרי

להפריד בין שני תחומי  כדייחידה בפרק זה יחולק הדיון לשני חלקים מרכזיים  בכל 

בקש לקבוע מאפיינים כללים בחלק הראשון א. הלשוני והספרותי: המחקר המוצעהעיסוק של 

 ישבכדי לאפיין את הלשון שביחידה . לאוצר המילים והצירופים שבשימוש באותה היחידה

                                                 
כולל , למעשה החלוקה לחטיבות ספרותיות אינה מדויקת שכן באסופה המקראית ישנם חיבורים מתקופות שונות 121

ברם  .של ספרות התנאים ניתן לכלול גם את רבדיה המוקדמים' ספרות הבית השני'כמו כן כחלק מ. הבית השנימימי 

מינה משמעותית אם יסתבר שמילה או צירוף מסוים משתייכים ללשון בית שני ולא  לענייננו בעבודה זו אין נפקא

 ).ובייחוד בין רבדיה השונים של לשון זו(ל "עיקר ההבחנה שנעשה תהיה בין לשון המקרא ללשון חז. ללשון המקרא

בדקנו גם את לשונם , גת בשלמות את העברית שהייתה בתקופת המקראמכיוון שהעברית המקראית אינה מייצ 122

וזמן חיבורם חופף , מערביות-של הממצאים האפיגרפיים הכתובים בעברית ובארמית ובשאר הלשונות השמיות הצפון

 ). 1995(מקורות אלה עובדו בעיקר במילונם של הופטייזר וחונגלינג ). והשני(פחות או יותר את ימי הבית הראשון 

 נו בתרגום בלבד מעמיד קשיים רביםמכיוון שחקר לשונם המקורית של חיבורים מתקופת הבית השני שהגיעו ליד 123

בדקנו במסגרת זו רק חיבורים שנשתמרו בעברית או , )ולרוב שחזור מצעם העברי נותר מסופק במידה זו או אחרת(

גם . ברית דמשק וכתב לוי הארמי, בן סירא: קהיר וחיבורים שנשתמרו בגניזת, מגילות מדבר יהודה: בארמית כגון

אם בנוגע לחומר העולה מן המקרא , עדותם של התרגומים נשקלה במקרים שהיה בכך כדי להשפיע על הניתוח הלשוני

). בעיקר התרגומים הארמיים(ל "ואם בנוגע לחומר מספרות חז) במיוחד תרגום השבעים(ומספרות הבית השני 

חומר זה עובד בקונקורדנציה של אבג בולי וקוק . DJDת מדבר יהודה הובא מתוך מהדורת החומר מספרות מגילו

)2003.( 

אולם מראי , ל נלקחו בדרך כלל ממאגרי המילון ההיסטורי ללשון העברית"הנתונים והציטוטים מספרות חז 124

 ). ראו ברשימת הקיצורים(המקום צוינו על פי המהדורות המקובלות 

 8-6מאות (והפייטנות הקלסית ) לספירה 6-5מאות (קלסית -ונה במחקר הפייטנות הקדםהכוונה למה שמכ 125

ואילו שאר המחברים הם , וסי בן יוסיקלסית הוא י-הפייטן היחיד המוכר לנו בשמו מן הפייטנות הקדם). לספירה

טנות הקלסית אנו בפיי]). ו"תשס[מנור -על פיוטים מתקופה זו ראו לאחרונה מחקרו של אופיר מינץ(אנונימיים 

פליישר  על הפיוט באופן כללי ראו. דותאוהמגס ' שמעון בר, קליר' אלעזר בר' ר, מכירים פייטנים בולטים כמו יניי

 ). ל"תש(הברמן ו) 1975(

קוגוט : ראו; ה מחקרים שיכולים להיות לנו לעזריש כמ ,עם זאת. נם של חסידי אשכנז לא נחקרה רבותגם לשו 126

 ).ז"תשכ(רבין ו)  1972(גולדנברג , )א"תשמ; ו"תשל; ג"תשל(
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מלשון הפיוט ומלשון , לבין יסודות מלשון חכמים, בין היסודות המקראיים שעולים בה להפריד

סודות ייחודיים שאינם בנמצא במקרים מסוימים י יצוינוכמו כן ). יהיו כאלהאם (התפילה 

החלק השני שבכל יחידה יוקדש בעיקרו לדיון בסוגיות הספרותיות . יםאחרבמקורות ספרותיים 

; לשם כך יעמדו בו לדיון אך ורק צירופי לשון שהם אופייניים לספרות ההיכלות. דםשהוזכרו קו

משום שהם נקרים יותר מפעם , צירופים שכאלה. דהיינו שחוזרים יותר מפעם אחת בספרות זו

עשויים להיות בעלי השלכה לשאלות העוסקות ביחסים המתקיימים בין חלקיה , אחת בספרות זו

הרי שהם עשויים לחשוף , כיוון שמדובר בצירופי לשון, מלבד זאת. לותהשונים של ספרות ההיכ

מכיוון שישנם צירופים רבים מאוד שנשנים , ברם. גם זיקות ספרותית למקורות ספרותיים אחרים

בקש למקד את הדיון בעיקר בצירופים הקשורים א, מפעם אחת ברחבי ספרות ההיכלות יותר

והאל ומקום ) או כוחות שמימיים שונים(המלאכים , ויורד המרכבה ומעשי: לנושאים הבאים

משקפים ) המלאכים והאל, יורד המרכבה(שלושת הצירים הללו , כפי שקבע שפר בספרו. מושבו

ואי לכך עשויים לחשוף עבורנו בצורה  127,מבחינה רעיונית את עיקר חידושה של ספרות ההיכלות

 בחרתיבמקרים מסוימים , חד עם זאתי. הטובה ביותר גם את ייחודה הלשוני של ספרות זו

משום , להוסיף גם דיון בצירופים נוספים שאינם קשורים במישרין לאחד מן הנושאים הללו

 .שהדיון בהם עשוי לתרום לאחת מן השאלות שעומדות בבסיס מחקר זה

אשר יש בו השוואה מדוקדקת בין אוצר המילים וצירופי הלשון של ספרות  ,מחקר זה

עשוי להתאפשר הודות לכמה אמצעים שיעשה בהם , שהוזכרו לעיל המכלולים ההיכלות לבין

 128,הקונקורדנציה לספרות ההיכלות: שימוש בעבודה זו ושלא כולם היו לרשות המחקר בעבר

 ובראש ובראשונה המאגרים הממוחשבים 129חכמיםלשון קונקורדנציות וספרים המתארים את 

 .סטוריכשבראשם מאגרי המילון ההי המצויים כיום

 

 שיקולים נוספים וסייגים מתודיים

אחת ממטרותיה המרכזיות של ההשוואה המוצעת במחקר זה היא לבדוק את היחס , כאמור

חלקיה האחרים של ספרות (הספרותי שבין ספרות ההיכלות למקורות ספרותיים אחרים 

י יסודות הנחת המוצא שתעמוד בבסיס ההשוואה היא שזיהו). ל"הפיוט וספרות חז, ההיכלות

. ביניהם באוצר מילותיהם של שני טקסטים עשויה להעיד על זיקה ספרותית זהים וייחודיים

                                                 
 .בין המקרופורמים השונים של ספרות ההיכלות) 1992(על פי חלוקה לשלושת התחומים הללו שפר השווה בספרו  127

 ).א1988; 1986(שפר  ראו 128

 . יאסטרובובן יהודה , מילוניהם של לוי של קאהוט וכן' ערוך השלם'ראו מילונים דוגמת  129



 37 

שייחודה הלשוני ניכר דווקא בצירופי הלשון שבה  ניתן להיווכחבמקרה של ספרות ההיכלות 

בשל כך חלקו של הדיון העוסק . המכילים פעמים הרבה מרכיבים מלשון המקרא ומלשון חכמים

יתמקד דווקא בתחום של צירופי לשון ) החלק השני שבכל יחידה שתנותח(הספרותיות בזיקות 

 . ולא במילים בודדות

 להביאיש , גם לאחר שזוהו יסודות זהים וייחודיים בלשונם של שני מקורות, ואולם

על פי דמיון בסגנון בין ) 'זיקה גנטית'(ה של תלות ספרותית חבחשבון את הבעייתיות הכרוכה בהוכ

תכן תמיד תי, ראשית. את הוכחת כיוון הקשר שיעלה מן הממצאים, ויתרה מכך ,קורותמ

תכן ית, ושנית. שאבו באופן עצמאי ונפרד ממקור שלישי שאינו ידוע לנו המקורות האפשרות ששני

ונקודות , האפשרות הפשוטה ששני המקורות הביעו עצמם בסגנון שהיה רווח בתקופתםגם 

. שבה נתחברו מקורות אלהאו אינן אלא לשון שהייתה שגורה בתקופה הדמיון הסגנוניות שנמצ

עוסקים באופן כללי ראוי לתת את הדעת לשיקול זה כאשר אנו מדברים על שני מקורות הבמיוחד 

יש סיכוי  וממילא, )'מרכבה וכד/ ישויות שמימיות/ םעיסוק במלאכי :למשל(בתחומי עניין דומים 

בעיות שכאלה עשויות להיפתר ככל שירבו  .דמיון באוצר המיליםיכתיב גם  שהנושא הדומהסביר 

קריטריון 'עניין זה מכונה בספרות המחקר גם בשם . ההוכחות לקשר מסוים בין שני מקורות

יחד . והוא עשוי לסייע בידנו בכדי לעמוד על קרקע יציבה יותר לצורך הסקת מסקנות' ההצטברות

למשל ( חים קיומו של קשר תלותי בין מקורות ספרותייםאנו מניראוי לזכור שגם כאשר , עם זאת

שיש בידנו את הכלים  אין זה מבטיחעדיין , )מתוך ריבוי מקרים שמעיד על קשר שכזה

   130.הפילולוגיים לקבוע את כיוונו של הקשר ואת השפעתו של מקור אחד על משנהו

חשובה במיוחד , דומה שההשגה האחרונה בעניין קביעת כיוונה של הזיקה הספרותית 

כמה חוקרים שנדרשו , שצוייןכפי . בנוגע לשאלת זיקתו של הפיוט הקדום לספרות ההיכלות

מלבד . ולא להפך, לעניין זה הניחו כמובן מאליו שבעלי ההיכלות הם אלה שהשפיעו על הפייטנים

פים והביאו כראייה מילים או צירו שנוסחכמה ממחקרים אלו לא הקפידו על הכלל הראשון , זאת

ראוי אפוא לשקול את השאלה האמורה . ואשר מתועדים במקורות נוספים, שאינם ייחודיים

; בצורה זהירה יותר ובוודאי שלא להניח כמובן מאליו את כיוון הקשר שבין הפיוט להיכלות

בייחוד לאור העובדה שהזיקה ביניהם ניכרת דווקא בקטעים שבהם גם הפייטנים הרבו לעסוק 

                                                 
הוכחה . ון הקשר שבין מקורות היא שאלה סבוכה שפעמים רבות אינה ניתנת לתשובה חד משמעיתקביעת כיו 130

אם תופגן , חותכת מבחינה פילולוגית יכולה להתקבל אם למשל נמצא טעויות בולטות של החיבור בשימוש במקורו

למשל ארמית בבלית בקטע (או אם תהיה עדות פנימית ללשונו של המקור , תלותו של חיבור מסוים בהקשר של מקורו

 ).194-193: ח"תשנ(ביחס לשיקולים השונים הנוגעים לסוגיה זו ראו גם דבריו של קיסטר  ).שנעתק מן הבבלי
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ואין לדעת האם צירוף מסוים לא  -דוגמת קטעי הסילוק בקדושתאות  -ומלאכים בענייני מרכבה 

באופן ברור  יש לקבוע, אי לכך. התחדש במוחו של פייטן מן הפייטנים ומפיוטיו הגיע להיכלות

שהמקרים היחידים שבהם נוכל להניח קיומה של השפעה של ההיכלות על הפייטנים הם מקרים 

מובהק שמיוחד לתחום עיסוקה והתעניינותה של ספרות  ינוח טכניבמשבהם אנו מוצאים שימוש 

במקרים שכאלה עשוי להיות בידנו רמז לתלותם של הפייטנים בהקשר הרחב של . ההיכלות

שידון ', שבעה היכלות'אחת הדוגמות שניתן להגדירה ככזו היא הצירוף . ממנו שאבושהמקור 

בספרות רות גבוהה יותר שהצירוף נוצר בדוגמה זו ישנה סבי. בהרחבה במסגרת עבודה זו

מטען זה מפקיע את . שכן מתלווה אליו מטען שלם המוכר לנו מספרות זו, דווקאההיכלות 

המתאפשרת רק על , הצירוף האמור מן הפירוש הרגיל שלו ומעניק לו את אותה משמעות טכנית

נמצא צירוף זה לפיכך כש. רקע היכרות עם המידע וההקשר הרחב המופיע בספרות ההיכלות

במקורות פייטנים באופן המלמד על היכרות עם אותו הקשר רחב ובמשמעות הטכנית הייחודית 

לעומת . הרי שתהיה בידנו גם הוכחה לקדימותה של ספרות זו לאותם פייטנים, לספרות ההיכלות

י ושאין להחשיבם כמינוח טכנ(במקרים אחרים של צירופים הייחודיים לפיוט ולהיכלות , זאת

די לנו אם נציין שמתקיימת זיקה ספרותית כל שהיא בין שני המקורות מבלי , )המוכר מההיכלות

 . שנתחייב לקבוע את כיוונה של זיקה זו

עשויות להיות גם כמה מגבלות מתודולוגיות שראוי לתת עליהן את הדעת  למחקר הנוכחי

למרות הניסיון שיעשה , ראשית. ושעשויות להגביל את תוקפן של המסקנות שיעלו, בשלב זה

ועל כן בשלב , יש להכיר במוגבלותנו בעניין זה, להפריד בין קדום למאוחר בתוך החומר שינותח

במקרה . עם הלשון המקורית של החיבור שנבחן היד-המסקנות יש להיזהר מלזהות את לשון כתב

שנה אחרי  800-נכתבו למעלה מ שבידנוהיד -הרי שאנו יודעים שרוב כתבי, ל"של ספרות חז

אזהרה זו נכונה פי . המוסריםם שינויים שונים על ידי ובוודאי דבקו בהם חתימתם של החיבורי

למעט קטעי הגניזה שהמוקדם שבהם הוא (שהמוקדם שבהם  היד של ההיכלות-ביחס לכתבי כמה

תהיה , מסקנתנובהתאם לכך יש לסייג את  .לספירה 14-מתוארך לראשית המאה ה) 9-מן המאה ה

אלא למה שנותר בידנו לאחר , אינה מתייחסת בהכרח לחיבור המקוריולומר ש, ר תהיהאש

 .תהליכי עריכה שונים ותוספות מעתיקים

עלינו לבדוק , בכדי לקבוע השפעה ספרותית על סמך קשרים של מילים וצירופים, שנית

ת הכלי ועלינו גם להתחשב במגבלו, אפשרות זו מוגבלת. באופן שיטתי ספרות רחבה ביותר

המאגרים הממוחשבים ובעיקר המילון ההיסטורי שנעשה בו שימוש בהרחבה  -המרכזי שיש בידנו

עשוי שלא להכיל חומר שהתפרסם , הגם שהוא מתעדכן באופן תדיר, כלי שכזה. בעבודה זו
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ואי לכך מחקר מן הסוג המוצע כאן ימצה אך ורק את מה שכבר עובד והוכן למחקר , לאחרונה

 .שברשותנו לשוני בכלים

הערה אחרונה קשורה בכך שיש להתחשב במוגבלותנו להבין חלק משימושי הלשון 

ומכילה משפטים בעלי קושי , מלבד העובדה שספרות זו חידתית במהותה. שבספרות ההיכלות

פעמים רבות  132.'לשון אפופיטית'ראוי לתת את הדעת למאפיין שכונה על ידי דן  131,תחבירי ניכר

ושעיקרם אינו סמנטי , כילה תיאורים שמשמעותם המדויקת אינה נהירה לנוספרות ההיכלות מ

כחלק מן הצורך של יורדי המרכבה לתאר דברים שהם  133.אלא בא ליצור אווירה ותחושה, בהכרח

ושירים העשירים במילות שבח  הימנונותמעבר לגבולות המבע הלשוני מחבריה של ספרות זו יצרו 

למרות . ידע ולא ניתן למעשה לנתחן ניתוח סמנטי במובן הרגילשאינן באות למסור מ, נרדפות

, עשויה להיות שנויה במחלוקת, יש להעיר שגם אם פרשנותנו לגבי מילה זו אחרת, הסייג האמור

ואין מוגבלות זו גורעת מן , במקרים רבים הדיון הפרזיאולוגי עומד בפני עצמו, מכל מקום

 .ת של ספרות ההיכלות למקורות ספרותיים אחריםהמסקנות הקשורות לשאלת הזיקה הספרותי

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
עמדה על כך שבהיכלות רבתי עולות שתי תופעות המקשות מאוד על הניתוח ) 57-56: ג"תשי(נדב -זליקוביץ 131 

ומצד שני משפטים בעלי מבנה סינטכסי מסורבל , קיצור נמרץמצד אחד משפטים המנוסחים ב: התחבירי של החומר

 .ביותר בשל ריבוי התארים והשמות הנסמכים

 ).702-699: ט"תשס(ראו דן  132

בשילוב , הניכר בגיבובי מליצות ומילים חדשות) numinous(עמד בשעתו על האופי הנומינוזי ) 63-57: 1954(שלום  133

גם בסרך שירות עולת השבת מקומראן . ם ליצור תחושה של רוממות וחגיגיותנועוד מאפיינים שעניי, ונות אחדיםסגנ

 .)16-15 :1985, ניוסם(ניתן לזהות סגנון שכזה 
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 פרק ראשון

 נוסחם ומעמדם הלשוני -היד של ספרות ההיכלות-כתבי

 

בסיס למחקר ד של ספרות ההיכלות את זה שישמש הי-פרק זה היא לברור מבין כתבי מטרתו של

אולם , יד שונים-בידעות שונות הושמעו באשר לטיבם של כת. הלשוני שיובא בהמשכה של העבודה

בחשבון השיקול הלשוני כקריטריון העשוי להשפיע על  הובאוכן לא , לא תמיד צוינו הנימוקים

כבסיס למהדורה  8128י ניו יורק "כך למשל שפר בחר בכ. יד אחד על פני האחר-העדפתו של כתב

ב החומר וכולל את רו, בעיקר בשל העובדה שהוא מכיל את הגרסה הארוכה ביותר, הסינופטית

יד זה שימש גם את אליאור לצורך המהדורה הביקורתית של -כתב 1.היד-המצוי בשאר כתבי

, כפי שהערנו קודם, כמו כן 3.וכן את יאנוביץ בתרגומה לחיבור מעשה מרכבה 2,היכלות זוטרתי

וזאת בשל עדיפות הנוסח המופיע בו , נדב בחרה בשעתו לבסס עליו את תיאורה הלשוני-זליקוביץ

  4.נתהלטע

שפר טען במאמרו על . 1531י אוקספורד "יד אחר ששמו הוזכר לא פעם הוא כ-כתב

ועליהם , מכילים נוסח טוב יותר) אוקספורד וניו יורק(היד הללו -החיבור מרכבה רבה ששני כתבי

כמו כן יש לציין את העדפתו של שלום להביא דווקא מתוך  5.יש לבסס מהדורה עתידית לחיבור זה

יד -כתב 6.בגלל עדיפות הנוסח המופיע בו', מעשה מרכבה'פורד את החיבור שכונה על ידו י אוקס"כ

הנוסח , עם זאת ).חלק ג, בית המדרש(את ילינק במהדורתו להיכלות רבתי גם  ,כאמור, זה שימש

הן על ושנעשו ככל הנראה הן על ידי המעתיק שהעתיקֹו עבור ילינק , שהוא מביא רצוף שיבושים

                                                 
מדובר בהכרח בכתב היד ובשום אופן לא טען ש, יד זה-יש להעיר שזו הסיבה היחידה ששפר ציין להעדפתו של כתב 1

 ).vi: 1981(ראו שפר  ;הטוב ביותר

משום שהוא מכיל בשלמות שורות , 1531י אוקספורד "על פני כ 8128י ניו יורק "ישנה עדיפות לכ לדעת אליאור 2

היא מציינת  ,עם זאת). 15' עמ, ראו במבוא למהדורת אליאור(י אוקספורד "ברמיזה ובקיצור בכ, המובאות בקיטוע

הבעייתיות העולה מכך שיתכן  ירה עלוכן מע יותתוספות עריכה ואינטרפולצ, י ניו יורק נטול שיבושי העתקה"שאין כ

 ). 15: שם(שטקסט זה עובד בידי חסידי אשכנז 

 ).115: 1989(ראו יאנוביץ  ;עו מתוך הסתמכות על דבריו של שפריד זה נב-לבחירת כתב יאנוביץ השיקולים שהציעה 3

 .ם שקראהזה הוא המשובש פחות מכל כתבי היד האחרי יד-טוענת שכתב) 1: ג"תשי(נדב  -קוביץזלי 4

 ).65: 1977(שפר  5

 ).102: 1965(ראו שלום ; י ניו יורק"את הנוסח המופיע בכ מציע במקומות שונים גם שלום ,עם זאת 6



 41 

יד אחר ששימש בסיס למהדורה של היכלות רבתי שנערכה על ידי ורטהימר -כתב 7.סידי המדפי

ברם במקרה זה ברור ). 4שלום (= 381י ירושלים "הוא כ) ואילך 67' עמ, חלק א, בתי מדרשות(

 8.למדי שמדובר בטקסט גרוע שנוספו לו תוספות שבתאיות

חקר התייחסויות גם ניתן למצוא במ, יורק ואוקספורד-ניו: היד-מלבד שני כתבי

שעסק בעבר , גרינולד. ובמיוחד בנוגע לטקסט של היכלות רבתי, יד אחרים-לעדיפותם של כתבי

מציין בספרו ללא נימוק ששני כתבי , בהתקנתה של ספרות ההיכלות במאגרי המילון ההיסטורי

אכן הטקסט ו 238.9י בודפשט "וכ 228י וטיקן "היד הטובים ביותר של החיבור היכלות רבתי הם כ

י "עדיפותו של כ. י וטיקן"של היכלות רבתי המותקן במאגרי המילון ההיסטורי מתבסס על כ

, כך ניתן להוסיףעל  10.להיכלות רבתי צוינה אף היא ללא כל נימוק גם על ידי שלום 238בודפשט 

מזרחי . י בודפשט עדיף מהבחינה הלשונית"בעבודתו על האפשרות שכשלאחרונה העיר מזרחי 

וצורת הנסתרת הקדומה המאפיינת את לשון ' של חבורה'תכונת : יין שני קריטריונים שמצא בוצ

 11.חכמים

בקש לבחון ר לעניינה של עבודה זו ובפרק זה אהקריטריון הלשוני שהוזכר חשוב ביות

בחן גם מי מביניהם משמר היד א-לשם כך כחלק מתיאור כתבי 12.זאת בצורה מעמיקה יותר

יהיו יסודות " קווי לשון קדומים"לענייננו  13.תר כמה שיותר קווי לשון קדומיםבצורה הטובה ביו

לשון שיש להניח שמפאת קרבת זמנה ; לשוניים שהוכר במחקר כמייצגים נאמנים של לשון חכמים

, ל"בדומה למה שעבר על ספרות חז, ברם. לספרות ההיכלות הותירה בה בוודאי גם את חותמה

                                                 
 ).1הערה , 150: 1980(ולד ראו על כך אצל גרינ 7

שהוא  עדות לכךבו יש (וברור למדי שהוא מאוחר למדי , תיהיד מכיל גרסה של ספר זרובבל בתוך היכלות רב-כתב 8

: 1973(על התוספות השבתאיות שבו ראו שלום ). 22: 1930(זה ראו שלום  די-על כתב )17-משתייך לאמצע המאה ה

 ).187-186: ב"תש; 135בעיקר הערה , 739-737

ות רבתי עליה להתבסס על שני מציין שמהדורה עתידית של היכל גרינולדכמו כן ). 1הערה , 150: 1980(ולד ראו גרינ 9

  ).4הערה , 150: שם(ד אלו י-כתבי

 ).375: 1974(ראו שלום  10

 ).93הערה , 77-76: ח"תשס(ראו מזרחי  11

כפי שנאמר . היד-את הלשון שמצויה בכל אחד מכתבימיותר לציין שאין אנו מתיימרים בפרק זה לתאר באופן מלא  12

שר משמשות כאבני בוחן א, לשון לבדוק באופן מדגמי את השתקפותן של כמה תופעות בפרק זה היאמטרתנו , במבוא

במחקרו ]) ג"תשכ[ ב"תשל(כמה מאבני הבוחן הללו שימשו הן את קוטשר . ל"יד מהימנים של לשון חז-להכרת כתבי

 .'י פארמה ב"במחקרו על כ) ]א"תשל[ט "תשס(אשר -הן את ברי קאופמן ו"על כ

 .אשר שנזכרו בהערה הקודמת-ראו מאמריהם של קוטשר ובר 13
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לעיתים מתוך , של ספרות ההיכלות נטו לשנות את החומר שלפניהםסביר הדבר שגם מעתיקיה 

התאמה ללשון המקרא ולעיתים מתוך התאמה ללשון התלמוד הבבלי שהיה נפוץ בקהילות 

-נמצא אפוא שעלינו להתחשב גם בשיקול זה בבואנו להעריך את טיבם הלשוני של כתבי. ישראל

 . היד

רופאים נובעת מכך שרובם ככולם מוצאם היד האי-בעיה נוספת המקשה על הערכת כתבי

מעתיקים אשר נטו לעבד את החומר שברשותם ; מקרב מעתיקים מחוגיהם של חסידי אשכנז

בשל כך לחומר העולה מן הגניזה  14.כפי שכבר עמדו על כך חוקרים שונים, בחופשיות רבה למדי

בר תהליכי מסירה שכאלו שכן הוא לא ע, ישנה חשיבות רבה עבורנו 15)'הענף המזרחי'המכונה גם (

בקש לתת בהתאם להנחה זו א. מבחינה לשונית יותר" נקי"ולכאורה יש לו פוטנציאל להיות 

כמו . ביותר לחומר מן הגניזה את הקרבה הרבה )היד שיגלו-או לכתבי(היד שיגלה -לכתבקדימות 

-ף את כתביולחשו, לעמוד על עקבותיהם של אותם מעתיקים אירופאים, במידת האפשר, נסהכן א

היד שחשודים באופן מיוחד בכך שמעתיקיהם שינו את החומר שעמד לפניהם או הוסיפו תוספות 

, לצד עיון בהבדלי הנוסח השונים, רק לאחר התחשבות במכלול שיקולים אלה 16.שאינן מקוריות

של היכלות רבתי ולבחור את היד -ניתן יהיה להעריך את מעמדו האמיתי של כל אחד מכתבי

 .להעניק יסודות מוצקים יותר לדיון הלשוני שיובא בהמשך כדי, )ים(היד העדיף )י(כתב

  

 

 

 

 

 

                                                 
לדעת הרמן . על העריכה האגרסיבית המאפיינת את דרכם של מעתיקים אלו) ה"תשמ(שמע -יו של תאראו דבר 14

הרמן : וראו גם. המגמה האקטיבית של עריכת החומר של ההיכלות המשיכה גם לאחר תקופת ימי הביניים) 2001(

 ).1992; 1989(שטיקר -והרמן ורוהרבכר) 1993(

 ).1ז"תשמ(מינוח זה טבע דן  15

16
תוך השוואה ת מידת התערבותם של מעתיקי כתבי היד האירופאים תבחן גם על ידי זיהוי גלוסות ותוספות מהערכ 

ת הגרמנית העלי(מתוך השוואה ללשון שהייתה נהוגה בזמנם ובמקומם ובמידת האפשר גם  ,עם עדי הנוסח האחרים

עבודתו של קוגוט  ראול חסידי אשכנז ב על הכתיבה ש"בהשפעת הגע ,בין השאר, למחקר העוסק]). ב"גע[=הבינונית 

גולדנברג : למחקרים נוספים שעסקו בלשונם של חסידי אשכנז ראו גם. תחביר של ספר חסידיםשהוקדשה ל) ו"תשל(

 ).א"תשמ; ג"תשל(וקוגוט ) 1972(



 43 

 תיאור כתבי היד] א[

 

 17.יד המכילים חומר מן החיבורים השונים שנהוג לשייכם לספרות ההיכלות-כתבי 47שפר מתאר 

 18.'תיהיכלות רב'לדון בהם בהקשרו של המקרופורם  שיש מקוםיד -כתבי 38מתוכם יש בידנו 

היד השונים המכילים קטעים מתוך המקרופורם או גרסאות שונות -תוכנם של כתבי לקמן יוציין

 .של היכלות רבתי

 

 :היד השלמים-כתבי

 335.19+  321-318+  306-281+  277-81' סי): א15 -ב1דפים (JTS  8128יורק -ניו) 1

 20].321+318' יס+ [ 306-281+  277-81' סי): א38-ב19דפים ( 1531אוקספורד ) 2

 ].321-318' סי+ [ 306-281+  277-81' סי): ב93 -80דפים ( 40מינכן ) 3

 .306-281+  277-81' סי): ב160-א149דפים ( 22מינכן ) 4

 ].321-318' סי+ [ 306-281+ 277-81' סי): 41-1דפים ( 436דרופסי ) 5

 21].317-315' סי+  314-307' סי+  306-281' סי+ [ 277-81' סי): א85-ב69דפים ( .Ebr 228וטיקן ) 6

                                                 
 .1983שפר   17

, 208: 1994(במאמרו יר מעאולם דאווילה , יד של היכלות רבתי-כתבי 39מונה ) ב1983(שפר  היד שלו-בקטלוג כתבי 18

דפים , 13161קטלוגי ' מכון שוקן מס, ירושלים: יד שלא צוינו אצל שפר-יימים עוד ארבעה כתביעל כך שק) 1הערה 

מוסקבה ; 258-250דפים , 302גנזבורג  -מוסקבה; )אין מידע לגבי מספרי הדפים( 228גנזבורג  -מוסקבה; 205-195

על כן לא התייחסתי , יד ואין באפשרותי להגיע אליהםה-ציין את התוכן של כתביילה אינו מדאוו. 140-125דפים , 478

  -) ב1983, המצוי במאמרו של שפר( 3021י ניו יורק "תי בסקירה זו לככמו כן לא התייחס. אליהם בסקירה שלקמן

המכילים קטעים כמו  יד-וכן כתבי -) 37: 2005, ראו בוסתן(של המקרופורם הנדון שכן הוא אינו ראוי להיחשב כגרסה 

אשר בדרך כלל אינם חלק מהיכלות רבתי , )138-130' סי(ישמעאל ' ואגדת ר) 126-122' סי(האפוקליפסה של דוד 

 .ועשויים להיחשב כמקרופורמים בפני עצמם

י "רק בכאך נכלל כחלק מהיכלות רבתי , היכלות זוטרתיהמקרופורם המתחיל בדרך כלל את  335' יש לשים לב שסי 19

 .8128יורק -יונ

באופן טכני מחוץ  הם מצויםאולם , היד השונים-מרובעים הם קטעים שמופיעים בכתביבסוגריים  שמצויןמה  20

] 305-304' ובכמה גרסאות גם סי+ [ 303-281'  סי(מדובר בעיקר בקטעי שר תורה . לגבולות המקרופורם היכלות רבתי

הקטע המכונה חותם גדול , ])8218יורק -י ניו"בכ 149-147' סי[= 217-315' סי(הקטעים המזכירים את מטטרון , )306+

 ). 322-334' סי(ואוסף תפילות שבח ) 321-318' סי(כתר נורא / 
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-334' סי+  321-318' סי+ [ 306-281+  280-278+  277-81' סי): 183-169דפים ( 238בודפסט ) 7

322.[ 

 .277-81' סי): ב61-א49דפים ( .II A 6 Ebrפטרסבורג . סט) 8

 .277-81' סי): א66-א55דפים ( Or. 4730ליידן ) 9

 .306-281+  280-278+  277-81' סי): א83-א69דפים ( .B 54 Supמילאנו אמברוזיאנה ) 10

-334' סי+ [ 306-281+  277-81' סי): ב197-א183דפים (  Alliance Israélite H.55.Aפריז ) 11

320.[ 

 . 306-281+  280-277+  277-81' סי): ב50-א40דפים ( 198רץ 'אוקספורד כריסט צ) 12

 306-281.22+  277-81' סי): ב32-א7דפים (תלמוד תורה ליוורנו ) 13

 306-281.23+  277-81' סי): א23-א1דפים ; 4שלום (= 381ירושלים ) 14

+  321-318+  306-81] + 304-297' סי): [ב106-ב95דפים ( Plut. 44/13 Laurenzianaפלורנץ ) 15

495-489.24 

 . 495-489+  321-318+  306-81' סי): ב338-א316דפים ( Add. 405.4' קמברידג) 16

 . 495-489+  321-318+  306-81' סי): א150-א136דפים ( Günzburg 90, 9מוסקבה ) 17

+  321-318+  306+  334-320+  306-81' סי): א120-א102דפים ( Günzburg 174,4 מוסקבה ) 18

495-489. 

 

 :יד המכילים חלקים מהיכלות רבתי-כתבי

                                                                                                                                            
מכאן ניתן להבין שבעיני מעתיק כתב היד מה ; "סליקו הילכות היכלות"במילים  277' מסיים את סי 228ן י וטיק"כ 21

-306' סי(תורה ר כמו כן החלק הנקרא ש. לגבולות המקרופורם היכלות רבתי ואילך נופל מחוץ 281' שמופיע החל מסי

חסיל שר "ום ואת סופו מציין משפט הסי, "תורה)ה(שר "תחת הכותרת ) Harley 5510י לונדון "וכן בכ(מצוי בו ) 281

תורה ם את שר שני הטקסטים הללו מחלקי ).י לונדון"כ" (חסלה עיסקא שר של התורה"או , )י וטיקן"כ" (של תורה

 .לחמישה חלקים ורואים בו כיחידה עריכתית עצמאית

 .299' לבין סי 298' י ליוורנו מכיל קטע גדול מתוך סדר רבה דבראשית בין סי"כ 22

 .יד זה ראו לעיל-על הבעייתיות שבכתב 23

ומצידו  בחלקו השמאלי העליון, בחלקו השמאלי התחתון של הדף(יד זה ממוספר בשלוש צורות שונות -כתב 24

 –א 135=ב92=ב95: ם היכלות רבתי הםבהם מופיע המקרופורעל פי זה העמודים ש). ובחלקו הימני העליון

 .א124=ב103=ב106
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 .102-81' סי): ב-א60דפים ( JTS L899aניו יורק ) 1

 .120-81' סי): א67-א64דפים ( Ebr. 505וטיקן ) 2

 . 98-81, 152, 121-106, 164-163' סי): א12-ב9דפים (  HI-51 (JTS 2018)ניו יורק ) 3

 . 193-81' סי): ב70-ב62דפים ( 467אוקספורד אופנהיימר ) 4

 . 105-95' סי): ב-א6דפים ( JTS ENA 3042ניו יורק ) 5

 . 235-105' סי): ב8-א1דפים ( British Library Or. 6666לונדון ) 6

 . 252-157+   157-81' סי): ב7-א3דפים ( 869וארשה ) + ב2-א1דפים ( 877וארשה ) 7

-242' סי): ב-א45דפים (  JTS ENA 2709ניו יורק ) + ב-א34דפים (  JTS ENA 2585ניו יורק ) 8

235  +251-242. 

 . 306-281' סי): ב113-א112דפים ( British Library Harley 5510לונדון ) 9

 . 322+  321-32025+  334-320+  298-281' סי): ב3-א1דפים ( Cod. 1287/1פארמה ) 10

 . 306-299' סי): ב138-א138דפים ( British Library Harley Add. 15299לונדון ) 11

, 269, 501, 274, 275, 270, 273-271, 306, 95' סי): col. A-F( T.-S. K 21.95.Sקטע גניזה ) 12

276 ,277 ,623 . 

 .201-190, 94-88' סי): ב2-א1דפים ( T.-S. K 21.95.Kקטע גניזה ) 13

 . 158-152, 121-118, 113-110' סי): ב2-א1דפים (  T.-S. K 21.95.Mקטע גניזה ) 14

 . 250-246' סי): ב-א2דפים (  T.-S. K 21.95.Iקטע גניזה ) 15

 . 240-236' סי): ב-א1דפים ( T.-S. AS 142.94קטע גניזה ) 16

 . 214-213): ב-א2דפים (  T.-S. K 1.97קטע גניזה ) 17

 ).229, 223-221' סי): (א 125דף ( Oxford Heb. F.56קטע גניזה ) 18

 

יד -כתבי 13. יד מכילים גרסה שלמה של היכלות רבתי-כתבי 18ניתן לראות אפוא שרק 

, זה מכילים רק קטעים וציטטות מסוימות מתוך היכלות רבתייד מן הגני-כתבי 7ועוד  26אירופאים

                                                 
 .היד-דם של כתבהנמצאת בקטע הקו, כתר נורא/ סוטה מן הגרסה המקובלת של חותם גדול  320-321הקטע  25

וניו  2585יד ניו יורק -וכן כתבי 869ווארשה  877יד וארשה -תביראו כ ;יולכדים יחדתיד מ-יש לשים לב שכמה כתבי 26

 . 2709 יורק
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. ללא נקודת התחלה ונקודת סיום העשויות להצביע על גבולות החיבור שעמדו בפני מעתיקיהם

, לחלקם לכמה קבוצות עיקריות נוכל, כמו כן אם נבחן את כתבי היד השלמים של היכלות רבתי

 -לפי מינוחו של שפר  -ומהווה , ו של החיבורשכל אחת מהן מגדירה באופן שונה את גבולותי

 :מקרופורם שונה

פטרסבורג . וסט Or.4730ליידן , Ebr.II A6לנינגרד , 228יד וטיקן -כתבי: )81-277' סי(' אקבוצה 

II A 6 ) ואולי גם לונדוןOr.6666  27).877/869ווארשה 

, 238בודפסט , 436דרופסי , 22ן מינכ, 40מינכן , 1531יד אוקספורד -כתבי: )81-306' סי(' קבוצה ב

 B54 Sup..28ומילאנו  H.55.Aפריז , 381ירושלים , ליוורנו, 198רץ 'צ-כריסט

 .8128יורק -י ניו"אך ורק כ: )81-335' סי(' קבוצה ג

, Add. 405.4' קמברידג, Plut. 44.13יד פלורנץ -כתבי: )489-495' סי+  81-321' סי(' קבוצה ד

 .175,4ומוסקבה  90,9מוסקבה 

מסורת עצמאית  המייצגT.-S. K 21.95.S לקבוצות אלה ניתן לצרף את קטע הגניזה 

מתחזקת העמדה שמדובר , לכאורה, היד האירופאים ובכך-השונה לחלוטין מכל המוכר מכתבי

הענף האירופאי של כתבי היד והענף המזרחי המיוצג בפרגמנטים שנשתמרו : בשני ענפים שונים

. העבודהעלה גם כמה נקודות מעניינות שעשויות להיות רלוונטיות להמשך מ סקירה זו 29.בגניזה

כחלק ) 306-281' סי(ניתן לראות שהמקרופורם הנפוץ יותר הוא זה שכולל את שר תורה , ראשית

שכאמור נחשב לאחד מכתבי היד המרכזיים  - 8128יורק -י ניו"ושנית מסתבר שכ, מהיכלות רבתי

לנקודות אלו . היד האחרים-צג מסורת עצמאית שאין לה זכר בכתבימיי -והחשובים של ההיכלות 

 .עוד נשוב ונידרש בהמשך הדברים

היד -תוך שאנו מפרידים בין כתבי, היד-מעמיקה יותר של כתבינעבור כעת לסקירה 

סקירה זו לא תכלול את כל . היד מן הגניזה שכאמור מייצגים ענף שונה-האירופאים לבין כתבי

ובמהדורת ) 1981(אלא רק את אלו שיצאו לאור במהדורה הסינופטית  ,נו לעילשצוי היד-כתבי

ועל כן  ]ב1988, 1986[שפר (ציה בקונקורדנ בעיקר בשל העובדה שהם עובדו ,קטעי הגניזה

 . את החומר שבהם לצורך המחקר שיובא בהמשך בצורה נוחה לנצל מתאפשר

                                                 
 .פרקים 26-יד אלו מחלקים את הטקסט ל-כתבי 27

 ).5: ז"תשמ(ראו שפר . פרקים בדיוק 30-היד הללו ניכרת השאיפה לחלק את הטקסט ל-בכל כתבי 28

סבר שאין מדובר בטקסט של ) 1994(לה ברם דאווי). ז"תשמ(ביחס לשונותו של קטע זה ראו במאמרו של שפר  29

 .היכלות רבתי אלא באוסף של המנונים ששימש לצרכים ליטורגיים
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 30היד האירופאיםכתבי . 1

 

עדיפות מסוימת הן מבחינה כרונולוגית  ים שבמהדורה הסינופטית ישאירופאהיד ה-לשבעת כתבי

ולא בכדי בחר בהם שפר , היד האחרים שצוינו לעיל-והן מבחינת הנוסח על פני חלק גדול מכתבי

ניכר לכל המעיין בהם שישנם הבדלים רבים ביניהם , עם זאת. לצורך הכנת המהדורה הסינופטית

, אי לכך. רופורם הנידון ומבחינת הנוסח המופיע בכל אחד מהםמבחינת היקפו וגבולותיו של המק

חובה  31,נוסח אחד-היד האירופאים מאב-למרות הטענה שנשמעה במחקר שמוצאם של כל כתבי

יד מסוימים על פני -כתביעלינו לעמוד על הבדלים אלה ולבחון האם ניתן למצוא יתרונות כלשהם ל

הן תוך התייחסות , יד אלו-ת מאפייניהם של כתביתאר אפוא בקווים כללים אאבקש ל. האחרים

לנוסח שבכל אחד מהם והן להשתמרותם של כמה קווי לשון קדומים המשקפים זיקה ללשון 

 32.חכמים

כתבי היד האירופאים מוצאם ממעתיקים מחוגי חסידי אשכנז והם , כפי שצוין קודם לכן

אוחרים לא הבינו ביטויים יווניים ציין שמעתיקים מ) 314: ד"תשמ(דן  33.עברו עיבודים שונים

, גם בנוגע לארמית. ובמקרים מסוימים שינו אותם באופן מהותי, המופיעים בחיבורי ההיכלות

-לפיכך ברור שיש להיזהר בכתבי). 314: שם(אפשר שהיא שונתה לשכבת הארמית המוכרת להם 

רית ללא בדיקה ואין לקבל את הכתוב בהם כמשקף את הלשון המקו, יד אלו זהירות יתירה

היד החשודים באופן -בקש אפוא להצביע גם על כתביבסקירה זו א. וואה מדוקדקות ביותרוהש

 . באופן הברור ביותר את עקבותיהם של המעתיקים עצמם ניתן למצואמיוחד ושבהם 

 

 : אי "כ

                                                 
י בודפשט "כ=  ב; 1531י אוקספורד "כ=  א: היד של ספרות ההיכלות שינקטו בדיון מעתה ואילך הם-סימני כתבי 30

=  22מ; 228י וטיקן "כ=  ו; 436י דרופסי "כ=  ד; )1984(קטעי הגניזה לפי מספרם במהדורת שפר = ' וכו 2ג, 1ג; 238

 .8128יורק -י ניו"כ=  נ; 40י מינכן "כ=  40מ; 22י מינכן "כ

 ).436: ז"תשמ(כך טען דן  31

באמצעות כמה  אלא לבחון, לתאר באופן מלא את הלשון שבכל אחד מכתבי היד אין בכוונתני, כאמור לעיל 32

כמו כן כיוון שהטקסטים של ספרות ההיכלות אינם מנוקדים הרי  .םהלשוני של כל אחד מה קריטריונים את מעמדו

היעדרו של ניקוד מקשה למשל לדעת האם כתיב . שסקירה זו מתייחסת אך ורק למה שמשתקף מן הטקסט העיצורי

 .ת וכדומה"ד כפ"אם יש ריפוי וקישוי של בג, ד מייצג צירה או חיריק"ביו

 )63: ץ"תר -ג"תרפ, שלום(אודברג ספרו של קורתו על בבי דבריו של שלוםראו בעניין זה גם  33
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 ).לךואי 537: 1886(בודליאנה ר לספריית אהיד מופיע בקטלוג של נויבאוו-תיאור של כתב: תוכנו

פילות מיסטיות הוא כולל גם עותק של ספר יצירה וכן אוסף של ת. דפים 185היד מכיל -כתב

קרבה מסוימת  בעלי, עים בו גם קטעים מאגיים שוניםימופ ,בין השאר 34.המכונות שבע זוטרתי

ושלום השתמש בו בפרסום  35,גסטר פרסם מתוכו את החיבור חרבא דמשה. לספרות ההיכלות

-כתב. ם מתקופת הגאונים בבבלשניהם טקסטים שמוצא 36;'עקיבה' הבדלה דר'הקטע המכונה 

כמו כן הוא מכיל גרסאות  .ומופיעות גם מידי פעם כותרות, היד מציג חומר בקטעים מופרדים

  37.גרסאות אשר משובשות פעמים רבות; )ספר אחר" (א"ס"נוספות המובאות בתור 

, כפי שמופיע בו, )1042(ב "אלפים תת' ד לשנת דהי-יש ששגו ונטו לייחס את העתקת כתב: זמנו

-אריה למאה ה-וביתהיד תוארך על פי שלום -כתב. אולם ברור למדי שמדובר בהוספה מזויפת

מוצאו ככל הנראה  39.היד האירופאים-היד הקדום ביותר מבין כתבי-והוא נחשב לכתב 14,38

  40.בחוגיהם של חסידי אשכנז

כפי שמתאפיינת לשון , א בגוף שני עבר"סופית הצאים פעמיים אנו מו אי "בכ: תכונות לשוניות

אין זה , אולם 41]).272' סי" [כסיתה", ]107' סי" [כשבאתה", ]98' סי" [שבראתה: "למשל(חכמים 

כמו כן ]). 272-273' סי" [קבעת", "גילית("א "ובמקומות אחרים אנו מוצאים גם ללא ה עקיב

צורת הנסתרת ת המאפיינת את -כמה פעמים סיומת  ואניתן למצבקטעים השייכים לשר התורה 

  42]).293' סי" [עלת", ]284' סי" [כסת", ]297, 281' סי" [שרת("בלשון חכמים ד "יו ד"של נחי למ

" בגניי("ד כפולה "בסופי תיבות באמצעות יו ayשל דיפתונג גם זכר לכתיב  ניתן למצוא אי "בכ

                                                 
 ).95ראו לקמן הערה (מצוי גם בספרה של לסס ' שבע זוטרתי'דיון מקיף בנוגע ל; )ix: 1981(ראו שפר  34

 ).1896(גסטר  ראו 35

 ).א"תשמ(שלום ראו  36

 ).1: ג"תשי(נדב -ראו זליקוביץ 37

ראו שפר ; 28/12/1980תאריך במכתב לפטר שפר מצוין  אריה-תיארוכו של בית). 102: 1965, 1960(ראו שלום  38

)1981 :ix  12הערה.( 

 .14-י פלורנץ נחשב לקדום ביותר ומתוארך לראשית המאה ה"יש להעיר שאף כ 39

 ).שם(ראו שפר  40

היד -קו לשוני זה מאפיין גם את כתבי). 19: ז"תשכ(ל ראו ילון "תה במגילות הגנוזות ובלשון חז–על סיומת  41

 .)283: ט"תשכ(ראו סוקולוף ; ב"של לח הטובים

]). 1253-1252: ח"תש[אפשטיין ו) 152: ו"תרצ(ראו סגל ; ת בלשון חכמים–ד היא "סיומת הנסתרת של נחי למ 42

 ]).284-283: ט"תשכ[סוקולוף ראו (ב "מאפיין זה מצוי גם בלח
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-(לבין בבליים ) יי-/י-(י "זו משמשת גם כהבדל בין כתבי יד א תכונה 43]).283' סי" [וודיי"; ]85' סי[

, צורה קדומה אחרת. לבנות עליו הרבההחומר שיש בידנו הוא מועט וקשה , מכל מקום). אי

במקום השם , ])203' סי" [לעזר בן דמה("' לעזר'היא השם , יד זה-המשתמרת אך פעם אחת בכתב

 44).1גי "כ(ולל אלו שבגניזה היד האחרים כ-המופיע בכל כתבי' אלעזר'

ועל , תכונות לשוניות קדומות אי "בכ שניתן למצואלמרות : מעתיקים מאוחרים עקבותיהם של

שכן , דומה שיש לחשוד בנוסחו, היד הקדום ביותר מבין כתבי היד האירופאים-אף היותו כתב

, י חסידי אשכנזשטיקר זיהו בו בכמה מקומות את עקבותיהם של מעתיקים מחוג-הרמן ורוהרבכר

על כך יש להוסיף  45.אשר נהגו בחופשיות מסוימת והוסיפו קטעים מאוחרים לגוף הטקסט

דוגמה אחת . כמה דוגמאות לעקבות מעין אלה ניתן למצואשבמסגרת המקרופורם היכלות רבתי 

ודוגמה נוספת היא שיבוש  204.46' המופיע בסי" סודי רזיי"היא ציטוט מפורש מהחיבור המכונה 

, )די "ואותה גרסה מופיעה גם בכ" (אדם)ה(בני ) ת(אתה דר בלב: "272' נוסח המופיע בסיה

במקרה זה סביר ביותר ". בת דינורין)י(אתה דר בל: "היד האחרים-במקום הגרסה בכל כתבי

 47.שמדובר בתוספת המושפעת מתפיסת האל של חסידי אשכנז

 

 :בי "כ

-בכתב). ואילך 90: 1906( בפירוט על ידי מקס ווייץדפים והוא תואר  116היד מכיל -כתב: תוכנו

חוץ מהיכלות רבתי ). ספר אחר" (א"ס"ו) אחרלשון " (א"ל"היד מובאות גרסאות נוספות בתור 

מאיר ושאלות ותשובות ' תפילת ר, ספר יצירה, ספר פרוש האותיות: מופיעים בו חיבורים כגון

 . בקבלה

                                                 
 ).10-6]: ג"תשכ[ב "תשל(לתכונה זו ראו קוטשר  43

אולם בדיקה מעמיקה יותר מגלה  ).12-10: ]ג"תשכ[ג "תשל(ראו קוטשר ; י קאופמן למשנה"בכצורה זו מצויה  44

כתיב זה מאפיין יותר את העריכה הגלילית . ב"א ואילו הקצרה מאפיינת יותר את לח"שהצורה הארוכה שולטת בלח

ד הירושלמי חדרה ככל הנראה כתוצאה מהשפעת התלמו). 274-271: ט"תשכ(של הירושלמי כפי שהראה סוקולוף 

 ]).94הערה , 273: ט"תשכ[לוף וראו הערתו של סוק(צורה זו למשנה 

 ).1992(שטיקר -ראו מאמרם של הרמן ורוהרבכר 45

 ).75: 1993(לעניין זה ראו דבריה של קויט  46

לא אך , שטוענת שהאל הגר בלב אדם הוא האל של חסידי אשכנז, )23: ג"תשי(נדב -דבריה של זליקוביץראו גם  47

 .האל הטרנסצדנטי של בעלי ההיכלות
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לימדה  בדיקה שביצעתיכמו כן  48.ני "זה לכ יד-של כתברבתו נדב מציינת את ק-וביץקיזל: נוסחו

דוגמה הממחישה זיקה זו עולה מן ההיקרויות של . 22מי "י בינו ובין כיקרבה הדוקה למד על

י "וכ בי "מבין כתבי היד שבסינופסיס היחידים ששמרו על צורה זו הם כ. בשניהם' שקוף'הצורה 

ככל הנראה (' משקוף'המקומות שהאחד שינה ל בדיוק באותם: ברם עולה עובדה מעניינת. 22מ

דוגמה נוספת ). 230, 229' ראו למשל סי(עשה זאת גם השני ) שיבוש בהשפעת הצורה המקראית

לפני  277' עולה מכך ששניהם מביאים קטע זהה שנוסף לאחר סי 22מי "וכ בי "לקרבה בין כ

הפותח ( 238' וסף לקראת סיומו של סיוכן קטע נ, )679-677||  279-278' סי(' שר תורה'תחילתו של 

 ...").בלא חותם מה היתה עליו: "במילים

 15.49-תוארך על ידי בית אריה למאה הותוב כתיבה איטלקית היד כ-תבכ: זמנו

כתיב ', חבורה של'יד זה היא תכונת -אחת מתכונות הכתיב המאפיינות כתב: תכונות לשוניות

היד האירופאים -חשוב להעיר שמבין כתבי 50.ל"המוכר מעדי הנוסח הטובים של ספרות חז

היד -בכך הוא קרוב לכתבי. הוא היחיד ששומר באופן עקיב על כתיב זה ב י"שבסינופסיס כ

נקודה ראויה לציון היא שבתוך גבולות המקרופורם  51.שבגניזה שאף בהם אנו מוצאים תכונה זו

הוא במסגרת קטע שחשוד , דהפרו' של' ניתן למצואשבו  ב י"כהיכלות רבתי המקום היחיד ב

   ").כיתות של מלאכי השרת: "124' סי(באפוקליפסה של דוד , כתחיבה מאוחרת

כפי שמתאפיינת , א בגוף שני עבר"אנו מוצאים פעם אחת גם שימוש בסופית ה בי "בכ 

בעניין זה ובמקומות אחרים אנו  היד אינו עקיב-אולם כתב]). 107' יס" [כשבאתה("לשון חכמים 

על , כאמור, שומר בי "כמו כן כ]). 273-272' סי" [קבעת", "כסית", "גילית("א "צאים ללא המו

יד -היד המופיעים בסינופסיס רק בכתבי-מבין כתבי 52.המאפיין את לשון חכמים" שקוף"השם 

, 220, 219: ראו למשל" (משקוף"אנו מוצאים שימוש בשם זה במקום השם המקראי  ב-ו 22מ

ד "יוד "ת המאפיינת את צורת הנסתרת של נחי למ-ה קדומה נוספת היא הסיומת תכונ ).233, 221

                                                 
סף יו' כמו כן היא מציינת שלעיתים מתקיימת גם זיקה לנוסח שהיה לפני ר .)1: ג"תשי(נדב -ראו זליקוביץ 48

משום שכותבו פירש והגיה מילים רבות שהיו קשות לו , יד שקשה לסמוך עליו-כתב; ממשפחת ליב בספר עץ חיים

 ).1: שם(

 ).30הערה , x: 1981(ראו שפר . 17/9/1980ריך כך במכתב לשפר מתא 49

 ).27-26: ד"תשכ(היד הקדומים של המשנה ומחזורים ישנים ראו ילון -לכתיב זה המאפיין את כתבי 50

      ".שלמעלה: "112' בסי ני "אפשר למצוא בכ 'של חבורה'זכר לכתיב  51

  ,11; 6הערה  ,4]: ב"תשנ[ט "תשס(אשר -ברהיד הטובים של לשון חכמים ראו -כתביעל צורה זו שמאפיינת את  52

 ).32הערה 
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" עלת"; ]297, 281' סי" [שרת: "למשל(יד זה -כפי שאנו מוצאים כמה פעמים בכתב, בלשון חכמים

 ]).293' סי[

כך למשל אנו . משמר גם בכמה מקומות תכונות לשוניות הנחשבות לבבליות בי "כ 

י "כפי שמתאפיין הענף הא 53,'אין אתה'במקום ]) x2[ 248' סי" (י אתהא"מוצאים את הצירוף 

, )224, 201' סי( "הנאה"ו )201' סי( "התראה"כמו כן אנו מוצאים את הצורות  54.בלשון חכמים

 ניתן למצוא, מלבד זאת 55.י"לשון אתאפיינת כפי שמ ,)'הנייה', 'התריה'(ד "ף במקום ביו"באל

על כך   56.המתאימה אף היא למסורות הבבליות) 277,290' סי" (ןקוראי"גם את הצורה  בי "בכ

" שראוי", ]83' סי" [שמכיר("' בינוני+ ֶש 'ניתן להוסיף גם את הימצאותה של התבנית התחבירית 

המאפיינת את הענף ' בינוני+ כינוי גוף שלישי + ֶש 'במקום , ])200' סי" [שנקי", ]x2; 192' סי[

 58).122' סי" (ארמלותא"רה על דרך הארמית או את הצו 57,הארץ ישראלי

 

 :די "כ

החומר מן ההיכלות ). 210: 1924( הלפר' יד זה תואר ביתר פירוט בקטלוג של ב-כתב: תוכנו

החיבור  המציינת את ראשיתו של, "ספר היכלות"היד נפתח בכותרת הגדולה -המופיע בכתב

מעשה , השבעת שר הפנים, יכלות רבתיכולל את הדפים ו 39מכיל  היד-כתב. א2היכלות רבתי בדף 

הסופר מציין חלוקה לקטעים ויחידות שונות על ידי פתיחה בקטע . מרכבה וקטע ממרכבה רבה

מספרי הפרקים , "ספר היכלות"למשל היכלות רבתי נפתח בכותרת כך . כותרות וסימנים, חדש

כמו כן ראוי  ".פלאותסליקו היכלות שבח לעושה ני"-שלו מצוינים באופן בולט והוא מסתיים ב

היד אינו מסודר בסדר הנכון והחליט לסדר אותו בסדר שונה לצורך -לציין ששפר מצא שכתב

 .הכנת המהדורה הסינופטית

                                                 
שבו  22מי "למעט כ ,בדומה לכל כתבי היד האחרים שבסינופסיס" אין אתה"מופיע  בי "גם בכ 259' עם זאת בסי 53

 ".אי אתה"מופיע 

 ).124-122, 7: ב"תשס(על כך ראו ברויאר  54

לעומת מה שצייננו  .י ללשון בבל"כקו מבחין בין לשון א הרואה בכך) 140-130, 5 :ב"תשס(ראו לעניין זה ברויאר  55

 .י"המשקפת את לשון א" הודיות"מופיעה הצורה  בי "בכ 270, 251' ראוי להעיר שבסי

 ).נז: ו"תשל(ין על ידי גולדברג צו) י"א= 'קורין; 'בבל= 'קוראין'(הבדל זה  56

 ).18-17]: ב"תשנ[ט "תשס(אשר -ובר) 81-80: א"תשמ(להבדל זה ראו רוזנטל  57

', נאתרמלה'לעומת הצורות  ,המאפיינות את הענף הארץ ישראלי' נתאלמנו', 'נתאלמנה'על ההבדל בין צורות הפועל  58

 ).105, 102: א"תשמ(מורשת וכן  )101]: ד"תשמ[ט "תשס(אשר -ראו בר, המאפיינות את הענף הבבלי ,'נתארמלו'
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 15.59-היד נכתב בכתיבה ספרדית ומתוארך למאה ה-אריה כתב-על פי בית: זמנו

כך טוען ; די "של כ לנוסחו 40מ י"המופיע בכ בין הנוסחזיקה הדוקה מסתבר שמתקיימת : נוסחו

זו גם שכניתן להוכיח באופן ברור זיקה  ולדעתי 60,שוורץ ביחס לחומר השייך למעשה מרכבה

 61.שמופיע בהיכלות רבתי לחומרביחס 

כך . אינו נוטה לשמור על קווי לשון קדומים) 40מי "ובדומה לו גם כ( די "כ: תכונות לשוניות

, "כיסית", "גילית", ]107' סי" [באת("א "לא הלמשל אנו מוצאים בו סיומות גוף שני עבר ל

ת המאפיינת את צורת הנסתרת של -כמו כן אין אנו מוצאים זכר לסיומת]). 273-272' סי" [קבעת"

 .במסגרת זו שנבדקוד בלשון חכמים או זכר לקווי הלשון האחרים "נחי למ

 

 : וי "כ

 מדוברלמעשה  .דפים 150כולל  הואו) 35: 1968(תואר על ידי אלוני ולווינגר  היד-כתב: תוכנו

הטקסט השייך . ורק השלישי מכיל חומר של ההיכלות, שנכרכו יחד יד שונים-שלושה כתביב

. לטקסט נוספו הערות בשוליים בידי יד מאוחרת. ב88-ב69להיכלות רבתי מופיע בו בין הדפים 

 .סופר שונהנוסף בידי  147-149' כמו כן ניתן לזהות שהקטע המופיע בסינופסיס בסי

 15.62-תחילת המאה ה 14-בכתיבה ביזנטינית ותוארך לסוף המאה ההיד כתוב -כתב :זמנו

הדוגמה הבולטת לנבדלות . היד האחרים שבסינופסיס-מכתבי וי "מבחינות שונות נבדל כ: נוסחו

ן ומבחין באופן ברור בינו לבי 277' יד זה מסיים את היכלות רבתי בסי-זו עולה מכך שאך ורק כתב

 .שר תורה

של , היד הטובים של ספרות חכמים-המוכר מכתבי, משמר את המאפיין וי "כ: תכונות לשוניות

מקפיד  וי "כ) כולל אלו שבגניזה(היד  -בשונה משאר כתבי.  ן"סגירת תיבה הנחתמת בתנועה בנו

                                                 
  ).23הערה , ix: 1981(ראו שפר . 17/9/1980כך במכתב לשפר מתאריך  59

 ).46: 1992(ראו שוורץ  60

אתה דר : "272' לעיל ביחס לשיבוש בסימה שצוין וראו , אי "היד הללו לכ-כמו כן עולה זיקה מסוימת בין שני כתבי 61

יתכן משום שלא הובן (לעומת זאת הושמט המשפט כולו  40מי "בכ. די "ולכ אי "המשותף לכ, "אדם)ה(בני ) ת(בלב

ניתן ) ד-ו 40מיד -ובעיקר של כתבי(היד הללו -לשיבושים משותפים של שלושת כתבי כמו כן דוגמאות). יקוי מעת"ע

 .למצוא למכביר

 ).27הערה  ,x: 1981(ראו שפר . 17/9/1980כך במכתב לשפר מתאריך  62
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, )214' סי" (קיסרין"שומר על הצורה  וי "כמו כן כ  63).112, 92' סי" (מטן"/"מעלן"על הצורות 

תכונה קדומה אחרת עולה בקטעים השייכים  64.האופיינית לכתבי היד הטובים של לשון חכמים

ד "ת המאפיינת את צורת הנסתרת של נחי למ-כמה פעמים סיומת  ניתן למצואלשר התורה בהם 

 גם זכר ניתן למצואכמו כן  ]).293' סי" [עלת", ]297, 281' סי" [שרת: "למשל(בלשון חכמים ד "יו

יש לחשוד שהסימוך , אם כי; 306' סי" (מואחר"כמו למשל הצורה  מופעל/חילופי מפועללתופעת 

) גרם לגרירה של צורה זו"] אין מוקדם ואין מואחר["המופיע בקטע זה בין מאוחר למוקדם 

במקום , )110' סי" (נוראות ומובהלות... גזירות : "ראו למשל(' מבוהל'במקום ' מובהל'והשימוש ב

  65.)בכתבי היד האחרים" הלותמבו"

, בנוסף למאפיין. י"היד הא-מתאפיין גם בכמה סממני כתיב המאפיינים את כתבי וי "כ  

את  ניתן לציין גם, "קיסרין"והצורה ") מטן"/"מעלן("ן "שהוזכר קודם לכן של סיומות הנו

את הענף הארץ המאפיינת ', בינוני+ כינוי גוף שלישי + ֶש 'הימצאותה של התבנית התחבירית 

היד -כמו כן ביחס לכתבי]). 200' סי" [שהוא נקי"; ]x2; 192' סי" [שהוא ראוי: "למשל(ישראלי 

כתיב שיש ; ף"א ולא באל"חנניה וסוריה בה, עקיבה: מרבה לכתוב שמות כגון וי "האחרים כ

 66.י"שרואים אף בו כהבדל בין בבל לא

 

 : 22מי "כ

מלבד החומר של ההיכלות ). 9-8 :1895(לוג של שטיינשניידר יד זה תואר בפירוט בקט-כתב: תוכנו

היד -כתב .עקיבה וחיבורים אחרים מאוחרים יותר' אותיות דר, היד מכיל גם את ספר יצירה-כתב

) ב180-א149דפים (אולם החומר של ההיכלות , נכתב בידי כמה סופריםוהוא , יםדפ 224מכיל 

 .נכתב כתיבה איטלקית על ידי סופר אחד

  1550.67היד ששייך להיכלות תוארך על ידי שטיינשניידר לסביבות שנת -הקטע בכתב: מנוז

                                                 
ראו . לבבלית הנחשבת 'למטה'/'למעלה'י לעומת הצורה "צורות אלו נחשבות לצורות המאפיינות את כתבי היד הא 63

 ).126-124: ב"תשס(מסקנותיו של ברויאר 

  .בהעתקה ד"ונשמטה היו 'קיסרי'יתכן שגם בהם הייתה הצורה ". קיסר"מופיע  ב-ו 22מיד -בכתבי 64

 .דן אף הוא בתופעה זו) 206-197: ם"תש(הנמן ). 1255: ח"תש(ראו אפשטיין  65

 ).37-32: ב"סתש, ברויאר( בעניין זה אולם ראו השגתו של ברויאר 66

אריה לאמצע -החומר שנמצא קודם לכן כתוב בכתיבה אשכנזית ותוארך על ידי בית). 9-8: 1895(שטיינשניידר  67

 ).20הערה , ix: 1981(ראו שפר . 28/12/1980כך במכתב לשפר מתאריך . 15-המאה ה
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היד מן הגניזה מלמדת על כך שמתקיימת ביניהם -לבין כמה מכתבי 22מי "השוואה בין כ: נוסחו

נקודה זו ראויה  68.יד אחר המופיע בסינופסיס-יותר מאשר כל כתב, קרבה רבה מבחינת הנוסח

 . יש לשקול את עדיפות הנוסח המופיע בו, יד זה-למרות איחורו היחסי של כתבלציון ומעידה ש

בקטעים השייכים לשר תורה אנו . משמר לא מעט קווי לשון קדומים 22מי "כ: תכונות לשוניות

בלשון חכמים  ד"יו ד"ת המאפיינת את צורת הנסתרת של נחי למ-מוצאים כמה פעמים סיומת 

כפי שמתאפיינת , א בגוף שני עבר"בנוסף לכך אנו מוצאים סופית ה]). 297, 281' סי" [שרת: "ראו(

-273'סי" [כסיתה", "גיליתה", ]107' סי" [כשבאתה", ]98' סי" [שבראתה: "למשל(לשון חכמים 

בכמה מקומות אנו מוצאים גם את המאפיין המוכר מלשון חכמים של הנטייה להמיר  69]).272

, )קרון<" (קורון"כפי שמעידה הצורה  70,ש"לפני רי o/u-ורית לבתנועה אח) e, i, a(תנועה קדמית 

העולה אף היא  )קלסתר<( "קלסתור"הצורה ; )236, 235, 232' סי( 22מי "העולה כמה פעמים בכ

אגב  המופיעה, ])x2[ 227' סי( )שררה<( "סוררה"הצורה ו ;)71 164,]x2[ 160' סיראו (כמה פעמים 

" גולגולי המרכבה:  "למשל, ד"ייה זו אנו מוצאים גם לפני למדוגמאות לנט 72.גם בקטעי הגניזה

שומר על  22מי "אף כ בי "בדומה לכ, מלבד זאת). 160' סי(היד -הנקרה פעם אחת בכתב) גלגלי<(

 ניתן למצוא בנוסף לכך ).233, 221, 220, 219: ראו למשל(המאפיין את לשון חכמים " שקוף"השם 

,מופעל/חילופי מפועלגם 
היד וכן -בשאר כתבי" מתוקן"במקום ) 293' סי" (מותקן" :למשל 73

תכונה נוספת הראויה לציון הוא שימוש של הצורה ָּפעֹול כבינוני   74".מבוהל"במקום " מובהל"

אלף אלפים כתרים : "יד זה-כפי שמצאנו יותר מפעם אחת בכתב 75,)ליד ּפֹוֵעל(פעלי של בניין קל 

                                                 
68

 .ראו על כך בסקירת קטעי הגניזה המובאת בהמשך 

סוקולוף (ב "היד הטובים של לח-א והן את כתבי"היד הטובים של לח-ן את כתביא לנוכח מאפיינת ה"מת ההסיו 69

 .היד-טריון לבחירת כתבועל כן ראוי להשתמש בה כקרי, ])283: ט"תשכ[

ט "תשס; 65, 19: ם"תש(אשר -וראו גם בר ).244במיוחד הערה , 392-391: ט"תשי(על כך ראו אצל קוטשר  70

 ).252-251]: ג"תשמ[

71
 ].415' עמ[ב ,מג; ]392' עמ[ו ,ר מא"ראו בר] 30י וטיקן "על פי כ[ר  "מצאנו פעמיים גם בבר" קלסתור"את  הצורה  

קרבה רבה מבחינת הנוסח ) ראו בנספח(ניתן להראות ". קורין"מופיע  ד-ו 40מ, איד -כמו כן יש להעיר שבכתבי 7272

 .בין שלושתם ויתכן שמדובר בשיבוש משותף

 .דן אף הוא בתופעה זו) 206-197: ם"תש(הנמן ). 1255: ח"תש(ראו אפשטיין  73

... מלך", ])x2[ 243' סי" (שר מובהל", )191' סי" (מלך מובהל", )153' סי" (ומובהל... כסא רם ונשא: "למשלראו   74

 ).256' סי" (ונורא ומובהל... כסאו", )256' סי" (נורא ומובהל

 ).259]: ג"תשמ[ט "תשס; 143-139]: ז"תשל[ט "תשס(אשר -על תכונה זו ראו בר 75
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; היד האחרים-בכתבי" קושר"במקום , )170' סי" (בראשולאופני הדר לכל אחד ואחד מהם  קשור

כי "; היד האחרים-בכתבי" קושר"במקום , )171' סי" (לנוגה אור לו קשורששה אלפים כתרים "

-בכתבי)" ם(רואין"במקום , )203' סי" (בריות אש ולפידי אור שהפסיקו בינינו לביניהם ראויןהיו 

' סי" (בכל הדורות ומשולחכם בכל הרזים , ל המעשיםמלך על כל עולמים ואדון ע"; היד האחרים

 .היד האחרים-בכתבי " מושל"במקום , )257

כך למשל אנו מוצאים את משקל . עולה נטייה גם לצורות הנחשבות לבבליות 22מי "בכ 

זאת בשונה מן הצורה קוטלן  76;)298' סי" (תרגמן", )257' סי" (סלחן", )257' סי" (מחלן: "קטלן

באופן  22מי "בכ יד אנו מוצאים-כמו כן בשונה משאר כתבי. היד האחרים-כתביהמשתמרת ב

בנוסף לכך ניתן לציין את ]). 22מי "אך ורק בכx2[ ,259 ][ 248' סי" (אי אתה"עקבי את הצירוף 

, ] x2;192' סי" [שראוי", ]83' סי" [שמכיר("' בינוני+ ֶש 'הימצאותה של התבנית התחבירית 

. המאפיינת את הענף הארץ ישראלי', בינוני+ כינוי גוף שלישי + ֶש 'במקום ) ]200' סי" [שנקי"

' סי" [חשמאל: "למשל( באמצע מילה aף לציון התנועה "אלב גם כתיב ניתן למצוא, מלבד זאת

' ראו סי" (גנזאי"יי במילה –אי במקום –וכן את הסיומת   78;יד בבליים-כפי שנהוג בכתבי 77,])198

יד -דוגמאות אחרות לנטייתו הבבלית של כתב). היד-בשאר כתבי" י)י(גנז"קום במ; 289' וסי 286

ף "באל, )270, 251' סי" (הודאות"ו) 224, 201' סי( "הנאה", )201' סי( "התראה" הכתיבים זה הן

במקום ) (292' סי" (קראנו"ו) 277,290' סי" (קוראין"וכן  79,)'הנייה', 'התריה'(ד "במקום ביו

 80).'וקרינ'ו' קורין'

 

 :40מי "כ

                                                 
יש לציין שממגילות  ).228-226: ב"תשס(סיכום אצל ברויאר כן ו )204-203 ]:ד"תשמ[ט "תשס(אשר -ראו בר 76

 .ועל כן יש להסתפק בנוגע לבבליותו של מאפיין זה, י"נהגה בא' פעלן'קומראן אנו למדים שהצורה 

 107' בסי 22מי "המופיע אך ורק בכ, "יהודה בן באבא"בשם  ף"דוגמה נוספת לתופעה זו ניתן לראות בהוספת האל 77

 .235' בסי") נייר"במקום " (ניאר"בצורה  וכן, 203' ובסי

היד הטובים של הארמית -מצעית מאפיין מאוד את כתבי aכתיב של ). 1234: ח"תש(על נוהג זה עמד אפשטיין  78

) 27-24: ב"תשס(לסיכום סוגיה זו ראו אצל ברויאר ). רנא]: ז"תשל[ראו קוטשר (הבבלית וכן את כתבי הגאונים 

 .והספרות הנזכרת שם

לעומת מה שמופיע  .י ללשון בבל"הרואה בכך כקו מבחין בין לשון א) 140-130, 5: ב"תשס(ראו לעניין זה ברויאר  79

 .י"המשקפת את לשון א)  270, 251' ראו סי( "הודיות"מופיעה הצורה  בי "הרי שבכ, 22מי "בכ

 ).נז: ו"תשל(ין על ידי גולדברג צו) בבל= 'יןאקור; 'י"א= 'קורין'(דל זה הב 80



 56 

כמו כן הוא ). ואילך 26: 1895(שטיינשניידר ' יד זה תואר ביתר פירוט בקטלוג של מ-כתב: תוכנו

עמודים שנכתבו  277היד מכיל -כתב). 'מרכבה שלמה'( מוסאיוב במהדורה שהוציא' מש את ששי

החומר . ףא עד הסו161דפים ; א159-א80דפים ; א78-א2דפים : על ידי שלושה מעתיקים שונים

הערות , מכיל גם חיבורים קבליים מאוחרים היד-כתב .ב138-א80השייך להיכלות מופיע בדפים 

 .חיבורים של אברהם אבולעפיה וחיבורים נוספים, לספר יצירה המיוחסות לרב סעדיה גאון

הוא תוארך על פי . מוצאו מסופר אחדהחומר של ההיכלות מתאפיין בכתיבה אשכנזית ו: זמנו

בו ) ב277דף (הסופר השלישי תוארך על פי קולופון שמופיע בסוף  15.81-יה לסוף המאה האר-בית

  .1547/8תאריך מדויק שניתן להתאימו לשנת  מצויין

כך . אינו מצטיין בשמירה על קווי לשון קדומים 40מי "אף כ, די "בדומה לכ: תכונות לשוניות

, "גילית", ]107' סי" [באת: "או למשלר(א "למשל אנו מוצאים בו סיומת גוף שני עבר ללא ה

ת המאפיינת את צורת -כמו כן אין מוצאים בו זכר לסיומת]). 273-272' סי" [קבעת", "כיסית"

 . במסגרת זו שנבדקוד בלשון חכמים או זכר לקווי הלשון האחרים "הנסתרת של נחי למ

ניתן , נה הלשוניתמן הבחי 40מי "בנוסף לנחיתותו של כ: מעתיקים מאוחרים עקבותיהם של

: 1993(כך למשל הצביעה קויט . לזהות בו לפחות פעם אחת גם התערבות של מעתיקים מאוחרים

ושלדעתה ) 881-875' סי(יד זה בין שני חלקים של ספר היכלות -על קטע שמוכנס בכתב) ואילך 75

  82.'סודי רזייא'נלקח ישירות מחיבורם של חסידי אשכנז 

  

 : ני "כ

היד במלואו מצוי בקטלוג שווגר ופרנקל המובא בצילום כתב היד בסרט המכון -כתב תיאור: תוכנו

נחשב  84,מוצאו הוא מחוגי חסידי אשכנז אשר יד זה-כתב 11319.83' יד עבריים מס-לתצלומי כתבי

-לא בכדי שפר השתמש בו במהדורתו כשל ההיכלות והיד -תביבדרך כלל לאחד מן החשובים שבכ

"fiktiver Grundtext ."ב מכילים חומר 43-ב1מתוכם רק הדפים . דפים 224היד מכיל -כתב

היד כולל -כתב 86.נכתב בידי כמה סופרים שוניםהיד -לדעת שפר כתב 85.השייך לספרות ההיכלות

                                                 
 ).18הערה , ix: 1981(שפר ראו . 28/12/1980כך במכתב לשפר מתאריך  81

 ).84: שם(נחות גם מבחינת הנוסח  40מיד -לדעתה כתב 82

 ).14' עמ(רתי על השגיאות הרבות שיש בתיאור זה ראו דבריה של אליאור במהדורתה להיכלות זוט 83

 ).102: 1965(שלום  84

-א15יש להעיר שמתוך חומר זה שפר השמיט קטעים המצויים בין הדפים , יחד עם זאת. חומר זה מצוי בסינופסיס 85

 .ב אותיות"המכילים חומר מאגי העוסק בשם בן מ, א16
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ין לו שאמן ההיכלות כמו כן הוא כולל חומר . חומר רב מספרות ההיכלות וכן חומר מאגי נוסף

   .םהיד האחרי-מקבילות באף אחד מכתבי

אריה לעומתו -בית 15.87-או לתחילת המאה ה 14-תוארך על ידי שלום לסוף המאה ה נ י"כ: זמנו

  16.88-או לתחילת המאה ה 15-נטה לאחר אותו במעט ותיארך אותו לסוף המאה ה

אנו מוצאים בו סיומות . אינו מצטיין במיוחד בשפע של קווי לשון קדומים ני "כ: תכונות לשוניות

-בו זכר לסיומת למצואכמו כן אין  89]).273-272' סי" [כיסית", "גילית("א "עבר ללא השל גוף שני 

או זכר לקווי הלשון האחרים , בלשון חכמים ד"יו ד"ת המאפיינת את צורת הנסתרת של נחי למ

עלתה ראייה לזיקתו ללשון  ני "אף בכ) ב-ו 22מ(יד נוספים -בדומה לכתבי. שנבדקו במסגרת זו

-זאת בשונה מכתבי, ])266' סי" [מחלן", "סלחן("ידה הימצאותו של משקל קטלן כפי שמע, בבל

 90").מוחלן", "סולחן("היד האחרים שבהם אנו מוצאים את המשקל קוטלן 

חוקרים שונים עמדו על כך . חשוד במיוחד בעניין זה ני "כ: מעתיקים מאוחרים עקבותיהם של

גם מבחינת הלשון  91.כרות בו במקומות שוניםשעקבותיהם של מעתיקים מחוגי חסידי אשכנז ני

' בסי דוגמה לכך ניתן להעלות מתוך מה שמופיע .ני "מאוחר חדר לכלכך שחומר  רמזים מצאתי

יצא מדעתו . אלם אבל לא סבל דעתו ונפגעלא שוסבל גופו של ש[...] בן זומא הציץ ): "672||( 345

אך מתחדש  'השתגע'במובן של  "יצא מדעתו"ף השימוש של הצירו). ני "כ[...]" (' עליו הכתוב או

ואכן הקטע שבו מופיע צירוף זה חשוד  92.כפי שעמד על כך קוגוט, זבכתביהם של חסידי אשכנורק 

 93.כתוספת שנוספה בידי מעתיקים מאוחרים

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 ).ix: 1981(ראו שפר  86

 ).102: 1965, 1960(שלום  87

 ).8הערה , ix: 1981(ראו שפר . 28/12/1980כך במכתב לשפר מתאריך  88

 .א בסוף המילה"המלמד על קיומה של ה, "'קבעת: "מופיע הקיצור 273' בסי ,זאתלעומת  89

 .22מי "למעט כ, היד האחרים-בדומה לכתבי") תורגמן("קל קוטלן מש ני "מופיע גם בכ 298' יחד עם זאת בסי 90

וראו גם הערתו ). 1989(שטיקר -ה במאמרם של הרמן ורוהרבכריד ז-ראו למשל על הכנסת חומרים מאגיים לכתב 91

 . ני "בגרסת היכלות רבתי על פי כ 189' על הכנסת הקטע לפני סי) 38הערה , 395: 1988(של הלפרין 

 ).ג"תשל(ראו קוגוט  92

 ).1993(ראו הרמן  93
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 :סיכום

נוכחנו לראות שיש לנקוט זהירות רבה דווקא , ראשית. העלתה כמה מסקנות חשובות סקירה זו

יד אלה חשודים באופן מיוחד בכך -כתבי). אי "וכ ני "כמו כ(יד שבעבר החשיבום לטובים -תביבכ

קרבה רבה בין נוסחם  זוהתהמבחינת הנוסח , שנית. שמעתיקיהם שיבשו את הנוסח שהיה בידם

היד -כמו כן לעומת כל כתבי). ד-ל 40מבייחוד ישנה קרבה בין ( ד-ו 40מ, אשל כתבי יד 

 . שונות בולטת בנוסחו ובחומר שהוא כולל כחלק מהיכלות רבתי ני "כ האירופאים מגלה

שהוקדש לבדיקה מדגמית של כמה תכונות לשון , הסקירהלסכם את החלק של  בבואנו 

ראוי להבחין בין קווי לשון המלמדים על קדמות לבין קווי לשון המורים על , היד-קדומות בכתבי

היד ענף שהושפע -וכחנו לראות ניתן לזהות בין כתבישנכפי . י ללשון בבל"הבדלים בין לשון א

-העובדה שכתבי, עם זאת). ני "יתכן שגם כ; ב-ו 22מכתבי יד (מן המסורות הבבליות באופן ברור 

. לא מעט קווי לשון קדומיםמערכם שכן מצאנו בהם  לא מורידה, ד אלו הושפעו מלשון בבלי

השם  :היד הם-לטיבו של כתב בורנו כעדותוששימשו עשבדקנו  המרכזיות הקדומות התופעות

, ן"סגירת תיבה הנחתמת בתנועה בנו, א בגוף שני עבר"סופית ה', של חבורה'תכונת ', שקוף'

 .מופעל/ה וחילופי מפועל"צורת הנסתרת בפעלי ל, ד"ש ולמ"לפני רי o/u-התגוונות תנועות ל

לעומתם . 22מ-ו ו ,בתן היו היד שבהם מצאנו את מרבי-בדיקת הקטגוריות הללו הראתה שכתבי

ברם תמונה מלאה יותר באשר לטיב הגרסה שיש בכל אחד . ד-ו 40מ, נניכרה נחיתותם של 

שאבקש כפי , היד הללו תתקבל רק לאחר השוואה הדוקה לנוסח שמופיע בקטעי הגניזה-מכתבי

 . לקמן לעשות
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 הגניזהן היד מכתבי . 2

 

ינם רבים מהם ה 94.בים בארמית ובעברית מן הגניזה הקהיריתקטעי היכלות כתו 23שפר פרסם 

חומר וחלקם מכיל  -לעיתים בצורה שונה מן המוכר לנו אם כי  -עותקים של חיבורים מוכרים 

קטעי הגניזה המכילים חומר . היד האירופאים-אחד מכתביחדש לחלוטין שאינו מוכר אף לא מ

קטעים ( 10ג-9ג; )קטעים מהיכלות זוטרתי( 18ג-ו 7ג; )קטעים מהיכלות רבתי( 6ג-1ג: הם מוכר

קטעי  95).חיבור בעל כמה קשרים לספרות ההיכלות; קטעים מפרק שירה( 23ג; )משיעור קומה

על שמו של ' אוזהיה'קטע המכונה  -8ג: הם הגניזה המכילים חומר שאינו מוכר מחיבורים אחרים

ון וממשיכה בחומר מעין שיעור קטע הפותח בפסקה העוסקת במטטר -11ג; המלאך המוזכר בו

ומכיל כמה פסקאות המוכרות גם " סימן טוב"הנושא את הכותרת  -12ג; קומה שאינו מוכר לנו

עותקים של  -17ג-13ג; מספר היכלות לצד חומר שאינו מוכר העוסק בפיזיונומיה ובאסטרולוגיה

בקשה לעזרה מן  מכיל -19ג 96';שבע אליהו'או ' שבע זוטרתי'טקסט המכיל השבעות ומכונה 

קטע המכיל תיאור של עלייתו  -21ג 97;קטעים מתוך מדריך מאגי כל שהוא -20ג; המלאך מטטרון

קטע  -23ג; מכיל כמה השבעות והמנוני מרכבה אשר חלקם מוכרים -22ג; של משה השמימה

 .המקביל באופיו הספרותי לפרק שירה

שמצוי בחיבורי ההיכלות על פי שמקביל למה , עיון בקטעי הגניזה המכילים חומר, כאמור

למעשה אין בין קטעי הגניזה ולו קטע אחד . מלמד על הבדלים רבים, האירופאים-כתבי היד

 כל כך ההבדלים הם גדולים  98.היד האירופאים-בכתבי לחומר המצויבסידורו ובעריכתו  המקביל

לנו מזה הידוע  עד כי הם מעידים שמדובר באוסף שונה לחלוטין של ספרות ההיכלות והמרכבה

שפורסמו במהדרות (היד האירופאים -לדעת דן הקרבה בין כתבי. היד האירופאים-בכתבי

עשויים להעיד שמדובר בשני , ולעומתה המבנה והנוסח השונים של קטעי הגניזה, )הסינופסיס

, ת אחידההגניזה אינם מייצגים לדעתו מתכונמנם קטעי א. לגמרי זה מזהמקורות שונים -אבות

מדבריו של דן עולה  99.נוסח אחד-היד האירופאים כמכילים אב-לעומתם ניתן לראות בכתביאך 

                                                 
 .קטעי גניזה, ראו שפר 94

 ).ז"תשכ(בית אריה גם לדיון בעניינו של חיבור זה ראו  95

 ).394-381: 1988(זה פורסם על ידי לסס  עותק אחר מחיבור 96

 ).11הערה  435' עמ: 1ז"תשמ( ראו דן; לדעת דן טקסט זה קרוב ביותר לספר הרזים  97

 ).436' עמ: 1ז"תשמ(לבעיה זו ראו דבריו של דן  98

 .שפרסם מוסאיוב היד-ג דבריו וטוען שאין דבר זה חל על כתבמסיי) 15 הערה, 436' עמ: 1ז"תשמ( דן 99
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הענף המזרחי המיוצג בקטעי הגניזה : שקיימים בידנו שני ענפי מסירה שונים לספרות ההיכלות

שביחס למקרופורם היכלות , יש להעיר, עם זאת. היד האירופאים-והענף המערבי המיוצג בכתבי

זאת  100;איםהיד האירופ-תביניזה מביאים גרסה דומה למדי לזו המופיעה בכקטעי הג, רבתי

ומעמידה את הניתוח , נקודה זו ראויה לציון. חומר המשתייך לחנוך השלישי למשלונה מן הבש

 .הלשוני המובא בהמשכו של הדיון על בסיס מוצק יותר

היד -כה שעברו כתביברו את תהליכי העריהיד מן הגניזה לא ע-כתבי, ן קודם לכןשצויכפי 

יד -ן הגניזה עדיף על פניו של כל כתביד מ-אין להניח כמובן מאליו שכל כתב, עם זאת. האירופאים

כמו  .בקש לעשות לקמןכפי שא, קטע מן הגניזה בפני עצמו כל ויש לבחון את איכותו של, אירופאי

בשל . ת התחלה וסיוםחיבור שלם בעל נקודו לא כן הערנו קודם לכן שאין בין קטעי הגניזה אף

הרי שלא נוכל , עובדה זו וכן בגלל שהיקף החומר שנותר בקטעי הגניזה הינו מצומצם ביותר

מכל מקום בשל חשיבות . להסתמך אך ורק עליהם בבואנו לנתח את היכלות רבתי בכללותו

שנוכחנו לראות שבמקרים  -העובדה שקטעים אלו לא עברו את ידיהם של אותם מעתיקים 

הרי שמעניין  -ים נטו לערוך את החומר שלפניהם ואף להוסיף עליו בחופשיות רבה למדי מסוימ

לבחון את מעלותיו הלשוניות של כל קטע מן הגניזה המכיל חומר של היכלות רבתי ולהשוות אותו 

סקור אפוא את שבעת קטעי הגניזה המכילים קטעים א. היד האירופאים-למה שמצוי בכתבי

קרבתם של  בחינהבולטות שעולות בהם ותוך התכונות לשוניות ה ציון תוך, מהיכלות רבתי

 .היד האירופאים-לכתבי

 

 )T.S-.K21.95.S( 1גי "כ

, 272, 271, 270, 269, 95' מכיל חומר המקביל למה שמופיע בסינופסיס בסי 1גי "כ :הערות כלליות

ובשל כך , היד שבסינופסיס-סדר זה שונה משאר כתבי. 623, 501, 306, 277, 276, 275, 274, 273

 101.היד האירופאים-שפר רצה לטעון שיש לפנינו מקרופורם שונה מאלו המוכרים לנו בכתבי

שם ההויה מופיע שש פעמים ומלבד יוצא מן הכלל אחד . היד יש הרגלי כתיבה מיוחדים-לכתב

נדירים ביותר בו קיצורים  ניתן למצואכמו כן  102.אותיותיו' הוא מופיע תמיד באופן לא שגרתי בד

אין סימנים לניקוד או לציון שמות על ידי קווים . מילה שאחריהלמחוברת תמיד " שלש"והמילה 

                                                 
 ).436: 1ז"תשמ(ראו דבריו של דן  100

 ).ז"תשמ(שפר ראו  101

נתן שפורסם ' וכן בקטע הקדום של אבות דר]) ח"תשכ[אריה -ראו בית(תכונה זו נמצאת גם בפאלימפססט מינכן  102

 ).206: שם(לדעת ברגמן הימצאותה של תכונה זו היא סימן לקדמות ). 205: ג"תשמ(על ידי ברגמן 
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עמד על כך שהרגלי הכתיבה וצורתו החיצונית של הקטע מצביעים על כך ) 10: 1984(שפר . וכדומה

ני המאה ושיש לתארך אותו אולי לתקופה שלפ, שמוצאו בתקופה הקדומה ביותר של קטעי הגניזה

 . 9-ה

קרוב מאוד לטיפוס הכתיב של הפאלימפססט ממינכן ולזה של  1גי "הכתיב בכ :תכונות לשוניות

: למשל, אנו מוצאים בו כתיב מלא 103.אריה-מלאכי ביתידי הפפירוסים העבריים שנחקרו על 

, "לשליש", "גיליתה", "ניפלאותיך", "ניגלה", "נישרפים", "נידחף", "ניגנזות", "ניצברות"

, "משמיעים: "למשל(ים –היד היא -סיומת הרבים הרגילה בכתב". עימו", "גיאה", "להישתמש"

, "רזין("ין –אם כי ניתן למצוא גם סיומת , ")מוציאים", "אוהבים", "נישרפים", "עומדים"

, "שלמעלה", "שלעיתים: "למשל(' של חבורה'כמו כן אנו מוצאים בו את תכונת "). ין]ע[משבי"

 . ")שלסער"

כנוהג  א בגוף שני עבר"ה אנו מוצאים סופית 1גי "גם בכ ב-ו 22מ, איד -בדומה לכתבי

יד -בשונה מכתבי. )"קבעתה", "ה]כיסית[", "גיליתה"(יד קדומים ללשון חכמים -הרגיל בכתבי

ולא " מאוחר"עולה הצורה  1גי "מופעל הרי שבכ/אחרים שבהם מצאנו זכר לחילופי מפועל

 . 22מי "ויתכן שגם בכ וי "נו בככפי שמצא', מואחר'

 

 ):T.-S.K21.95.K( 2גי "כ

, 85, 86' מכיל חומר מהיכלות רבתי המקביל למה שמופיע בסינופסיס בסי 2גי "כ: הערות כלליות

אריה תיארך את -בית. 201, 200, 199, 198, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 94, 93, 92, 91, 84

 11.104-לאמצע המאה ה היד-כתב

 :כפי שניתן להתרשם מן הדוגמות הבאות, 22מי "קרוב קרבה מסוימת לכ 2גי "מבחינת הנוסח כ

ולעומת זאת , [...]"לשון הרע ) בו(שמספר  מיכל )ש: "(הגרסה 84' בשניהם מופיעה בסי -

 ".לשון הרע) עליו(שכל המספר : "היד שבסינופסיס מופיע-בשאר כתבי

ולעומת זאת , [...]לכסאו  וסובבגיון שמוקף )י(בר: "הגרסה 196' בשניהם מופיעה בסי -

 ".ברגיון שמוקף סביב לכסאו: "היד שבסינופסיס מופיע-בשאר כתבי

                                                 
 ).10: 1984(וראו על כך דבריו של שפר ). ח"תשכ(אריה -ו ביתרא 103

 ).12הערה , 33: 1984(ראו שפר . 9/6/1980כך במכתב לשפר מתאריך  104
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ולעומת , ) [...]"ו(כבוד ומתרגשות לפני כסא)ש: "... (הגרסה 199' בשניהם מופיעה בסי -

 וסאכ"הנוהג לכתוב ". לפני כסא כבודו: "... היד שבסינופסיס מופיע-זאת בשאר כתבי

 ).ראו לקמן( 3גי "והוא מופיע גם כן בכ 22מי "רווח בכ' כבוד)ה(כסא 'במקום " כבוד

, "בילבד", "אילא", "ענווים", "כשירים: "למשל, נוהג בכתיב מלא 2גי "כ :תכונות לשוניות

, "תיתנשא", "ניכבד", "אותם", "אותו", "גאווה", "גיבורה", "קיניין", "עים" , "היפריש"

: למשל(ין –היד מרבה להשתמש בסיומת הרבים -כתב". הרישעה", "להיסתכל", "תיתקדש"

, "גוחלין", "ניקראין", "מנזרין", "תוקעין ומריעין", "חומלין", "משליכין", "מעטרין", "מכסין"

, "כשירים", "ערילים", "ממזירים("ים –ניתן למצוא גם סיומות , יחד עם זאת"). צמחין"

, "שלעולם", "שלמעלה("' של חבורה'כן אנו מוצאים בו את תכונת  כמו"). בחורים", "נבונים"

ופעמים ") הקנה", "נחוניה("א "בסוף מילה כתובה פעמים בה aתנועת "). שלזיהיון", "שלרוממה"

 ").סורייא", "ממחא", "ברייא("ף "באל

כמו למשל הנטייה , 22מי "היד אנו מוצאים כמה תכונות קדומות שזיהינו גם בכ-בכתב

כפי שבא לידי ביטוי במילה , ש"לפני רי o/u-בתנועה אחורית ל) e, i,a(מיר תנועה קדמית לה

י "צורה זו מופיעה גם בכ. המופיעה פעמיים בקטע זה) בכתבי היד האחרים' שררה'" (=סוררה"

כמו כן בקטע שלפנינו אנו . על הקרבה שביניהם -לעיל  שצוינובנוסף לראיות  -ומעידה  22מ

כפי שמעיד השימוש , )ליד ּפֹוֵעל(שימוש של הצורה ָּפעֹול כבינוני פעלי של בניין קל מוצאים את ה

מלבד זאת עולים רמזים לנטייתו הבבלית של  105.היד האחרים-בכתבי' מואס'במקום , "מאוס"ב

הנחשבת למייצגת של הענף  אות–את צורת ריבוי השמות כך למשל אנו מוצאים . יד זה-כתב

-יש לציין שבכל כתבי ; ]192' סי" [פמיליאות("י "כפי שמתאפיין הענף הא יות–הבבלי  במקום 

נטייתו הבבלית של כתב היד  106).יות–היד האירופאים שבסינופסיס מופיעה צורות הריבוי 

במקום , )201' סי" (התראה"ובכתיב ) 93' סי" (אילא"ד של המילה "משתקפת גם בכתיב ביו

 107.י"כפי שמתאפיין הענף הא', התריה'

 

 :T.-S.K21.95.M)( 3גי "כ

                                                 
 .שכיון שמדובר בדוגמה אחת בלבד אין להוציא מכלל אפשרות שמדובר בשגיאת כתיב, יש להעיר 105

יש להעיר שגם בקטעים ". פמלייאות"א את הצורה משמר אף הו 4730י ליידן "כ, היד שבסינופסיס-לעומת כתבי 106

אנו מוצאים  8גי "ובכ" משנאות"מופיע שלוש פעמים  22גי "בכ: אות–נוספים מן הגניזה אנו מוצאים את הסיומת 

 ".פמליאות"פעם אחת 

 ).ו"תשל(וייבין ) 13: א"תשמ(יד בבליים ראו פרידמן -המאפיין כתבי) ד"ביו(' אילא'על הכתיב  107
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, 110' מכיל חומר מהיכלות רבתי המקביל למה שמופיע בסינופסיס בסי 3גי "כ: הערות כלליות

-כתב היד תוארך אף הוא על ידי בית. 158, 157, 156, 152, 121, 120, 119, 118, 113, 112, 111

 11.108-אריה לאמצע המאה ה

כפי שעולה מן הדוגמות , 22מי "סחו קרבה מסוימת לכקרוב מבחינת נו 3גי "גם כ 2גי "בדומה לכ

 :הבאות

ולעומת זאת , "דות זו מלפני כסאו כבוד)י(כשבאתי והודעתי ע: "110' בשניהם מופיע בסי -

כפי שנאמר ". כסא הכבוד" / "כסא כבודו: "היד האחרים שבסינופסיס מופיע-בכתבי

 .היד שבגניזה-הן כמה מכתביו 22מי "מאפיין הן את כ' כסאו כבוד'קודם הנוהג לכתוב 

ולעומת , ]..."תי[שעה ציוני וירדהבאותה ... ישמעאל' אמר ר: "120' בשניהם מופיע בסי -

 ).א היידוע"בלא ה" (באותה שעה: "היד האחרים שבסינופסיס מופיע-זאת בכל כתבי

ולעומת זאת , "שמכם משום משרתיו) את(היפלא : "156' בשניהם מופיעה הגרסה בסי -

 ".הפליא את שמכם משם משרתיו: "היד שבסינופסיס מופיע-ביבשאר כת

, "ניפלאות", "עידות", "הרישעה: "למשל(ישנו שימוש בכתיב מלא  3גי "בכ :תכונות לשוניות

: למשל(ין -כמו כן ניתן למצוא גם את הסיומת "). תיפסהו", "היטילוהו", "ליבי", "מילא"

בסוף  aתנועת ". חברים"אנו מוצאים גם " חבירין"צד ול עקיבאולם אין זה , ")ניערין", "מוטלין"

 ").סורייא", "בריא("ף "ופעמים באל") חנניה", "נחונייה("א "מילה כתובה פעמים בה

 

  :4גי "כ

שחלקו מקביל למה שמופיע במרכבה , מכיל חומר מתוך שיעור קומה 4גי "כ: הערות כלליות

. 376' ובסי 939' ל למה שמופיע בסינופסיס בסיוחלקו מקבי) 14-1/ א34דף , מוסאיוף' מהד(שלמה 

, 249, 248, 247' לאחר מכן מגיע חומר מתוך היכלות רבתי המקביל למה שמופיע בסינופסיס בסי

   109.אריה-או מאוחר יותר על ידי מלאכי בית 12-היד תוארך למאה ה-כתב. בסדר זה; 250

, "מיעיני", "פותיח: "למשל( e ,iתנועות ניתן למצוא כתיב מלא בעיקר ב 4גי "בכ: תכונות לשוניות

 כתיב חסרניתן למצוא , לעומת זאת. עקיבאם כי אין זה , ")ניכנס", "גיאה", "פיתחי", "מיתעליף"

ין –בו סיומות  כמו כן אנו מוצאים. )]נושאות" [=נושאת"או  ]אותו" [=אתו: "למשל( oבתנועה 

היד שומר על תכונת -כמו כן כתב. ם זה אינו עקיבאולם ג, ")מחזירין", "נותנין", "אומרין("לרבים 

                                                 
 ).11הערה , 53: 1984(ראו שפר  ;13/6/1980כתב לשפר מתאריך כך במ 108

 ).12הערה , 68: 1984(ראו שפר ; 9/6/1980כך במכתב לשפר מתאריך  109
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אנו מוצאים  4גי "ניתן לציין שבכ, מלבד זאת. היד האחרים מן הגניזה-בדומה לכתבי' של חבורה'

י בשונה מן הענף "מאפיין את הענף הא, שכפי שהוזכר קודם לכן, )x2" (אין אתה"את הצירוף 

 ".אי אתה"הבבלי שבו נהוג 

 

 :5גי "כ

, 236' מכיל חומר מהיכלות רבתי המקביל למה שמצוי בסינופסיס בסי 5גי "כ  :יותהערות כלל

 12.110-היד תוארך למאה ה-כתב. בסדר זה; 240, 238, 237

, "אילא", "ליך: "למשל(ניתן למצוא כתיב מלא בתנועות שונות  5גי "בכ: תכונות לשוניות

" כסא: "כגון, וצאים גם כתיב חסראולם אין זה עקבי ואנו מ, ")אותנו", "היספיק", "נראיתם"

כמו כן אין  111.יד בבליים-מאפיין כתבילהעיר שכתיב זה ראוי " אילא"בנוגע לכתיב ". נסתרים"ו

היד לא -בכתב". נסתרים"לצד " שורפין"ין לרבים ואנו מוצאים –עקביות גם בנוגע לסיומות 

 .'של'מופיעה המילה 

 

 :6גי "כ

צר שיש בו מעט חומר מספר הרזים ולאחריו חומר מהיכלות מכיל קטע ק 6גי "כ: הערות כלליות

אריה למאה -היד תוארך על ידי בית-כתב. 214, 213: 'רבתי המקביל למה שמופיע בסינופסיס בסי

 13.112-ה

, "מפחדים", "עומדים: "למשל(ים –היד הן -סיומות הרבים הרגילות בכתב: תכונות לשוניות

היד לא -בכתב"). מזעזעין("ן "וא גם את הסיומת עם הנואולם ניתן למצ, ")לטושים", "יוצאים"

  . 'של'מופיעה המילה 

 

 :Oxford Heb.f.56י "כ

 113.במאמר של שפר שהוקדש לו מצוי Oxford Heb.f.56י "תיאור מלא של כ: הערות כלליות

, 222-221' מקביל למה שמצוי בסינופסיס בסימועט מאוד מהיכלות רבתי ו היד מכיל חומר-כתב

' שסי ,על סמך ניתוח ספרותי גם חוקריםכמה מוכיח את מה ששיערו סדר זה של החומר  .229

                                                 
 ).76: 1984(ראו שפר  110

 . על כתיב זה ראו לעיל 111

 ).4הערה , 82: 1984(ראו שפר . 9/6/1980במכתב לפטר שפר מתאריך  112

 ).1988(ראו שפר  113
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הם תוספת ) נחוניה בן הקנה מצפיית המרכבה' הקטע שבו מופיע תיאור החזרתו של ר( 228-224

 13-12.115היד כתוב בכתיבה מזרחית ותוארך למאות -כתב 114.מאוחרת

פעם בו  ניתן למצואאולם , היד-ע הקצר שבכתבאינה נקרית בקט' של'התיבה : תכונות לשוניות

ין –סיומת הרבים הרגילה בו היא ]). 8' שו" [עלפתח("סמוכה לתיבה שאחריה ' על'התיבה  אחת

כמו כן אנו ]). x2" [מזהירין", ]x2" [מוליכין", "מוסרין", ]x2" [אוחזין", ]x3" [משלימין("

' שו" (משקף"היד מופיעה המילה -בכתב 116.'הראה'במקום ) x4" (הראי"מוצאים בו את הצורה 

 . 22מ-ו ביד -כפי שנוכחנו למצוא בכתבי, הקדומה', שקוף'ואין אנו מוצאים את הצורה ) 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ).208-206: 2ז"תשמ(דן ו) ואילך 84: 1982(הם של שלוטר ראו במאמרי 114

 ).96: 1988(ראו שפר  115

116
אשר -ראו בר. סופית eציון צורך ד ל"יולכתיב עם הא "הכתיב ההיד של ספרות חכמים מוצאים חילוף בין -בכתבי 

 .)244]: ג"תשמ[ט "תשס(



 66 

 מסקנות ]ב[

 

. בפרק זה חשף את המורכבות שיש להכיר בה בבואנו לעסוק בטקסטים של ספרות ההיכלות הדיון

-כתבי: נחלקים לשניים, ות של היכלות רבתי או חלקים מתוכוהמכילים גרסאות שונ, היד-כתבי

הבעייתיות . היד האירופאים ששבעה מתוכם נדפסו במהדורתו של שפר וקטעים מן הגניזה

בעניין זה נדון ביותר הרחבה (היד האירופאים עולה הן מן ההבדלים הנחשפים ביניהם -בכתבי

. ות כאלו ואחרות של מעתיקים מאוחריםוהן מן העובדה שניתן לזהות בהם השפע) בפרק הבא

מן הגניזה השתמרו קטעים , עם זאת. בשל כך העדות העולה מן הגניזה היא חשובה לאין ערוך

אך ורק  הניתוח המוצע בעבודהאת ועל כן לא ניתן יהיה להשתית , בודדים ומקוטעים ביותר

גניזה הראתה שאף קטעים כמו כן בחינת כמה מבין התכונות הלשוניות שעולות בקטעי ה. עליהם

אלו אינם עשויים מעור אחד ואל לנו להניח כמובן מאליו שהם עדיפים מבחינה לשונית על פני 

  117.היד האירופאים-כתבי

קרבה ברורה למדי בין  זוהתה. היד האירופאים ראינו שישנם כמה ענפי נוסח-גם בין כתבי 

ברם ). ב-ו 22מבעיקר (וניות בבליות יד שמשמרים מסורות לש-וכן כתבי, ד-ו 40מ, איד -כתבי

העלתה , גמית של כמה קטגוריות לשוניות המוחזקות כמשקפות זיקה ללשון חכמיםבדיקה מד

כמו כן מבין שלושתם ישנה עדיפות . 22מ-ו ו, ב: יד ששומרים על מרביתם-שלושה כתבי שיש

בו ריכוז ומשום שנמצא  ,לשני קטעים מן הגניזהשכן נוכחנו לראות את זיקתו , 22מי "מסוימת לכ

יד זה מאוחר יחסית -כתב, ואולם. ובנוסף להן גם קווים קדומים נוספים שנבדקוגבוה של תכונות 

כפי , וגם נוסחו בעייתי ומשובש במקרים רבים, )16-מתוארך לאמצע המאה ה(היד  -לשאר כתבי

בקש לתת א, ןשצויכפי , קרוב אליו מבחינת הנוסח בי "בשל העובדה שכ. שבדיקתנו הראתה

להשתית את הניתוח שיובא בהמשכה של  בחרתילפיכך . וי "יד זה על פניו של כ-עדיפות לכתב

הנוסח מן ובמיוחד , יד אחרים-מבלי להעלים עין מן הנוסח המופיע בכתבי, בי "כהעבודה על 

  118.וי "ובכ 22מי "המופיע בכ

                                                 
מבחינת נוסחם על פני  עדיפיםשקטעי הגניזה  שלא בטוחאשר העיר על כך ) 138: 2007(וראו גם דבריו של בוסתן  117

 .כתבי היד האחרים

 במקרים שבהם נבחר להיעזר בגרסה. היד-ן שם כתבללא ציו, י ב"הציטוטים בדיון שבפרק השלישי יובאו מתוך כ 118

היד של -מקבילה מן הגניזה נצטט מתוך כתביכמו כן במקרים שבהם ישנה . היד-יד אחר יצוין שמו של כתב-של כתב

על מנת להסיר את הספק שמא מה שאנו מנתחים הינו תוצר של תוספת או שיבוש פרי רוחם של המעתיקים , הגניזה

 .האירופאים
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יח בעבר שהם נחשבים שמקובל היה להנ נ-ו איד -מסקנה חשובה נוספת נוגעת לכתבי 

ששפר התבסס עליו כטקסט  ני "במיוחד יש לציין את כ. לעדי הנוסח הטובים של ספרות ההיכלות

בקונקורדנציה זו מובא מה שמופיע בעיקר . הראשי לצורך הכנת הקונקורדנציה לספרות ההיכלות

מן הדיון עולה על פי ה. והחילופים המופיעים בכתבי היד האחרים לרוב לא יזדמנו, יד זה-בכתב

 . יד אחרים-יש להעדיף את גרסתם של כתבי שהובא בפרק זה

, ראשית. בפרק זה הסקירהציין כמה מסקנות נוספות שעלו כבדרך אגב מתוך לסיום א 

עשוייה , היד קווי לשון רבים המאפיינים את לשון חכמים-עצם העובדה שמצאנו בחלק מכתבי

כמו כן ). י"ויש מקום גם להנחה שמוצאם מא(למדי  ל חומרים קדומיםיללמד שהיכלות רבתי מכ

עשויה ללמד שחומרים שכאלו מצויים בעיקר , תשומת לב מדוקדקת למה שעלה בסקירה לעיל

וכן ביחידה העוסקת בתיאור העלייה ) 196-152; 106-94' סי(ברובד ההמנוני של היכלות רבתי 

יש בידנו ראיות לכך שהן , יחידות אלה שנותחושעוד קודם  אפואנמצא  119).268-198' סי(השמימה 

מכילות חומר קדום למדי ושיש לשייכו לשלבים המוקדמים יותר בהתפתחותו של המקרופורם 

 .היכלות רבתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .22מי "בסקירה של קווי הלשון המופיעים בכ למשל עיינולהיווכח בכך  בכדי 119
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  פרק שני

 תוכן ספרותי וענייני עריכה 

 

היד השונים של היכלות רבתי ולהכריע מי מהם ראוי -לסקור את כתבי ביקשתיבפרק הקודם 

אך ורק גרסה  , כאמור, היד שנבחר מייצג-כתב. המחקריושתת עליו הניתוח המובא בהמשכו של ש

יד המגדירים כל אחד באופן -ונוכחנו לראות שלצד גרסה זו ישנם עוד כתבי, אחת של היכלות רבתי

 ,מבחינה מתודית, בעיה זו מחייבת אותנו, כפי שצוין. שונה את גבולותיו ותוכנו של החיבור הנדון

ולדון ביחידות הספרותיות הקטנות , להיזהר מלהסיק מסקנות הנוגעות להיכלות רבתי בכללותו

מבלי להתחייב , יחידה יחידה והמסקנות הנגזרות ממנה, )מיקרופורמים(יותר שהוא מכיל 

למחקר ההפרדה בין היחידות הספרותיות השונות חשובה במיוחד . למסקנות כוללות יותר

די שמאפיינים ספרותיים שונים משפיעים פעמים רבות גם על הלשון שכן ברור למ, הנוכחי

כך למשל יש הבדל בין הלשון המצויה בקטעים בעלי . ועשויים להכתיב שימוש באוצר מילים שונה

פרק זה תהיה אפוא להגדיר מטרתו של . בקטעים בעלי אופי סיפורי אופי שירי לבין זו המצויה

 .ולאפיין אותן במחקר הנוכחיספרותיות שידונו בצורה מדויקת יותר את היחידות ה

הדיון המתבקש בתוכנו הספרותי של החומר שבמקרופורם היכלות רבתי קשור לשאלות 

רי שנטה לראות בחומר של לצד הכיוון המחק. מהותיות הנוגעות לעריכתו של הטקסט שבידנו

נים אחרים שמצאו קשרים הרי שעלו גם כיוו, חומר גולמי ביותר שלא עבר עריכה סופיתההיכלות 

לדיונים הקשורים . שונים בין היחידות שבמקרופורם היכלות רבתי וזיהו תהליכי עריכה מסוימים

עשויות להיות השלכות משמעותיות גם עבור  היכלות רבתיבתהליכי העריכה שחלו במקרופורם 

מקרופורם זה לבחון האם ניתן לזהות ב, בין השאר, בקששבו א, הניתוח הלשוני שיובא בהמשך

חידות פתח בהצגת היא. ים בורבדים שונים ולטעון לאיחורן או לקדמותם של חלקים מסוימ

עבור בהמשך לדיון ביחסים המתקיימים בין היחידות הללו השונות שהיכלות רבתי מכיל וא

 .ולמחקרים שנגעו בשאלות הקשורות בעריכתו

 

 

 תוכנו הספרותי של היכלות רבתי] א[

 

של המקרופורם היכלות רבתי נידון במחקרים שונים כבר מראשית מחקרה של  תוכנו הספרותי

אחד מראשוני . בעניין זה אין לנו אלא ללכת בדרך שסללו חוקרים לפנינו. ספרות ההיכלות
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סמית מציין במחקרו  1.החוקרים שהקדיש דיון לניתוח תוכנו של היכלות רבתי היה מורטון סמית

המתארים את מעלותיו ', המנוני גדולה') 1:  ת שהיכלות רבתי מכילכמה יחידות ספרותיות מובחנו

" קדוש קדוש קדוש: "המסתיימים בפסוק הקדושה, קטעים בעלי אופי שירי) 2; של המיסטיקן

מצויים רק (קטעים אפוקליפטיים שונים ) 4; סיפור מרטירי על עשרת הרוגי מלכות) 3; )3ו ' יש(

קטעים נוספים בעלי אופי ) 5; ישמעאל' סה של דוד ואגדת רהאפוקליפ: כגון, )בחלק מכתבי היד

) 7; תיאורי עלייה השמימה בעלי אופי הדרכתי) 6; המסתיימים אף הם בפסוק הקדושה, שירי

רק בחלק (המתארים פרקטיקות של הורדת מלאכים ', שר תורה'קטעי ) 8; קטעים שיריים נוספים

 ). תיהיד קטעים אלו נחשבים כחלק היכלות רב-מכתבי

היד שבמהדורה -אם נבקש להתאים בין היחידות שסמית מנה לחומר המצוי בכתבי

 2:הרי שניתן לסכם זאת בטבלה הבאה ,הסינופטית

 בי "כ וי "כ די "כ 22מי "כ 40מי "כ אי "כ ני "כ  תוכן

 93-81 93-81 93-81 93-81 93-81 93-81 93-81 המנוני גדולה

 106-94 106-94 106-94 106-94 106-94 106-94 106-94 המנוני קדושה

סיפור עשרת הרוגי 

 מלכות

121-107 121-107 121-107 121-107 121-107 121-107 121-107 

האפוקליפסה של 

 דוד

126-122      126-122 

ישמעאל ' אגדת ר

 ואגדת משיח

151-130       

שירי שבח 

והליטורגיה 

 השמימית

154-152 154-152 154-152 154-152 154-152 154-152 154-152 

155       

164-156 164-156 164-156 164-156 164-156 164-156 164-156 

165 165 165  165 165 165 

173-166 173-166 173-166 173-166 173-166 173-166 173-166 

174      174  

181-178     181-1783  

                                                 
 ).1963(ראו סמית  1

, נחוניה בן הקנה' פרק ר :למשל כמו ,וספותגם יחידות נ, כפי שמראה הטבלה, ליחידות שמנה סמית יש להוסיף 2

כפי שכן , המנונות ותפילות שונות שנזכרות לאחר שר תורהכתר נורא ו/ חותם גדול , ל מטטרוןתיאור עלייתו ש

לטבלה זו ראו גם אצל בוסתן . יד שכוללים חומרים אלו כחלק מהיכלות רבתי-ישנם כתבי, שהערנו בפרק הקודם

והיא עשויה להמחיש באופן חזותי היא רלוונטית להמשכו של הדיון ש משוםהביאה גם כאן בחרנו ל). 42-41: 2005(

 .היכלות רבתיקיומם של חלקים יציבים יחסית בתוך המקרופורם  את

  II A 6פטרסבורג -י סט"וכן בכ ו י"כך למשל בכ. יד נוספים-יש לציין שהם מופיעים בכתבי 181-178' ביחס לסי 3

-798+  788-787' בסי אי "כמו כן הם מופיעים בכ]). 43: 2005[בוסתן (מזרחי שתואר קודם לכן  השייכים לאותו ענף
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188-182       

196-189 196-189 196-189 196-189 196-189 196-189 196-189 

197       

תיאור עלייה 

 השמימה

268-198 268-198 268-198 268-198 268-198 268-198 268-198 

 277-269 277-269 277-269 277-269 277-269 277-269 277-269 הימנוני שבח

נחוניה בן ' פרק ר

 הקנה

   279-278   278-279 

      280 

 294-281 294-281 294-281 294-281 294-281 294-281 294-281 שר תורה

      296-295 

303-297 303-297 303-297 303-297 303-297 303-297 303-297 

306 306 306 306 306 306 306 

נחוניה בן ' פרק ר

 הקנה

     314-307  

  317-315      עלייתו של מטטרון

כתר /חותם גדול 

 נורא

321-318 321-318 321-318  321-318  321-318 

נות קטעי הימנו

 ותפילות

      334-322 

 

הבדלים אלו הובלטו במיוחד . היד ניבטים לעין לכל המעיין בטבלה-ההבדלים בין כתבי

למעשה הייתה זו ההצגה הסינופטית של ). 1981(בזכות המהדורה הסינופטית שהוציא שפר 

ות והלא יציב של הטקסטים השייכים לספר' הנזיל'אשר חשפה לראשונה את אופיים  ,החומר

של חיבוריה  Urtext-ה עלההיכלות ואשר הביאה את שפר להשיג על עצם יכולתנו להתחקות 

. )האפשרות להכין להם מהדורות ביקורתיות גם את עצם וממילא לשלול(השונים של ספרות זו 

היד -יגות ענף מסירה שונה מזה של כתביאם נצרף לכך את העדויות העולות מן הגניזה המצ

שונות לחיבור  זהויות עריכתיות זה כמה שמסקנתו של שפר שהתקיימו זה לצד הרי 4,האירופאים

ואולם לצד נקודות נכוחות שהעלה שפר יש לציין  5.מסתברת ביותר, לכאורה, היכלות רבתי נראית

לצד  ,עם צאת מהדורתו של שפר. שאמירה זו גורפת למדי וראויה להידון בצורה שקולה יותר

בעיקר . נמתחה גם ביקורת מכיוונים שונים, בה נקטשמתודולוגית שבחים רבים על הזהירות ה

, הועלה החשש שמא ידחק הסינופסיס את המקורות האחרים של ספרות זו שלא נכללו באסופה זו
                                                                                                                                            

 22מי "הן בכ אי "יש להעיר שהן בכ. 538-532' בסי 188-182' מופיעים סי 22מי "בכ. 818-810+  808-807' ובסי 790

 .קטעים אלו כלולים במסגרת החיבור סדר רבה דבראשית

 .וכן בסקירה שהובאה בפרק הראשון) 1ז"תשמ(ראו דן  4

 ).ז"תשמ(ראו שפר  5
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של ספרות ההיכלות והמרכבה עם החיבורים וכתבי  ,למעשה ,מה שעשוי להוביל לזיהויה השגוי

 6.היד שכונסו על ידי שפר

בייחוד ביחס לטקסטים של היכלות  -ים שהשיגו על עמדתו של שפר אחד מן המחקר

שבו נטען שהכנתה של מהדורה ביקורתית עבור היכלות , יימס דאווילה'היה מאמרו של ג -רבתי 

דאווילה דן בבעיות שמעלה שפר ביחס להיכלות רבתי ומסיק  7.ביצוע-רבתי הוא דבר נצרך ובר

כולל בחיבורים מן , מצוי בדרך כלל בספרות העתיקהשבעיות אלה אינן חמורות יותר ממה ש

לדעתו של דאווילה מבין חיבורי ההיכלות הבעיות שעולות מן הטקסטים של היכלות  8.המקרא

ועל  9,רבתי הן פחות חמורות ממה שמעלים חיבורים אחרים דוגמת היכלות זוטרתי ומרכבה רבה

כמו כן  10.קלקטית עבור היכלות רבתיכן עשויה לצמוח תועלת רבה מהכנת מהדורה ביקורתית א

אם  -לינארי של היווצרות היכלות רבתי -לעומת שפר ששלל את האפשרות לתאר מודל התפתחותי

באמצעות הוספה של קטעים לגרעין מקורי כל שהוא ואם כמודל לפיו הורדו קטעים במהלך 

י שנוספו אליו הרי שלדעת דאווילה ניתן לזהות גרעין מקור 11-הדורות מן הטקסט המקורי 

הסיבה שדאווילה מאמץ מודל זה היא משום שלא סביר בעיניו . חומרים שונים במהלך התקופות

, לעומת זאת 12.שמעתיקים כל שהם היו בוחרים להסיר יחידות שלמות מן הטקסט שעמד לפניהם

. ניםהגיוני יותר בעיניו שיחידות כל שהן נוספו לגרעין המקורי של החיבור על ידי מעתיקים שו

                                                 
, ])1989, אליאור[וכן ביקורתה על מהדורת קטעי הגניזה ; 1986(אליאור : מהדורתו של שפר ראו עללביקורת  6

 ).1984(הלפרין ו) 45-32: 1996(אברמס 

 ).1994(ראו דאווילה  7

כך אנו (גרסאות של דניאל המכילות למשל את תפילת נבונאיד ישנן . דניאלספר הדוגמה שדאווילה מציין היא זו של  8

חיבור זה . 'יב-'נוספו בתקופת החשמונאים פרקים ז' ו-'כמו כן לפרקים א. 'הקשורה לפרק ד) מוצאים בקומראן

ישנן גרסאות המכילות תוספות שונות , מעולם גם לא הגיע לצורה סופית וקבועה ולעומת הגרסה של נוסח המסורה

 ). בל והתנין ועוד, ושנהכמו ש(

 ).6הערה , 209: 1994(ראו דאווילה  9

 253' היד בסי-ההבדלים השונים העולים בין כתבי את הצורך בהכנת מהדורה שכזו ממחיש דאווילה על ידי ניתוח 10

 ).213-210: ראו שם(

 .ת שונות להיכלות רבתיזו לצד זו כמה זהויות עריכתיובמקביל לדעתו יש להניח שהתקיימו ). ז"תשמ(ראו שפר  11

הוא הוסר מגוף הטקסט על ידי מעתיקים  יש בסיס לטענה שקטע כל שהואשבו  הלדעת דאוויל המקרה היחיד 12

יד הוא מופיע -ות רבתי ובחלק קטן יחסית של כתביהיד הוא מופיע כחלק מהיכל-המקרה של שר תורה שברוב כתבי

 ניתן לטעון גם את הטענה ההפוכהולכן  ,היד-צמאי בחלק מכתביה מופיע כחיבור עאולם יש לציין ששר תור. בנפרד

 .שהוא נוסף לחיבור המקורי בשלב כל שהוא
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טען , היד האירופאים-באשר להבדלים העולים בין כמה מקטעי הגניזה לבין מה שמופיע בכתבי

 Oxford י"וכ 1גי "כ: גרסה שונה, לכאורה, דאווילה שלמעשה מדובר בשני קטעים שמציגים

Heb.f.56 .אלא אוסף של המנוני מרכבה שנלקחו , קטע מהיכלות רבתיכלל אינו  1גי "לדעתו כ

תתכן גם האפשרות שקובץ  13.ונים בספרות ההיכלות ונועדו לצרכים ליטורגייםממקומות ש

 י "באשר למה שמצוי בכ. פנימה בשלב כל שהוא לתוך היכלות רבתי בסדר שונה שולבעצמאי זה 

Oxford Heb.f.56  טוען דאווילה שמדובר בגרסה קדומה יותר של היכלות רבתי אשר אינה כוללת

 15.בר זוהה כתוספת במחקרים קודמיםקטע שכ 14;228-224' את סי

שהרי ניתן , ואכן עיון בטבלה שהוצגה קודם לכן עשוי לחזק את דבריו של דאווילה 

יש גם כמה גושי טקסט יציבים , היד-לראות שלצד חלקים שהם נזילים ומצויים רק בחלק מכתבי

היד -ר וכל כתביהרי שתחילתו יציבה באופן ברו, ניתן לראות שבשונה מסופו של החיבור. למדי

כמו כן ניתן לזהות כמה יחידות שמצויות בכל  16.השלמים מצביעים על אותה נקודת התחלה

יד שלמים של היכלות רבתי -ולא רק בהם אלא גם בעוד אחד עשר כתבי(היד שלפנינו -שבעת כתבי

-106' סי(אוסף המנוני קדושה ; )93-81' סי(המנוני הגדולה  17):שנזכרו בפרק הקודם ושלא נדפסו

קטעים המתארים את הפעילות של המלאכים ואת ; )121-107' סי(מעשה עשרת הרוגי מלכות ; )94

-173+  154-152' סי(למלאכיו ולמרכבה , הכוללים המנונים הנקראים לאל, הליטורגיה השמימית

אוסף של שירי שבח המסתיים בקטע ; )268-198' סי(הוראות לעלייה השמיימה ; )196-189+  156

  18).277-269' סי(וסק בשמותיו של מטטרון הע

                                                 
, 276, 269, 501, 274, 275, 270, 273, 272, 271, 306, 95' סי: מופיע החומר הבא 1גי "כפי שצוין בפרק הראשון בכ 13

היד האירופאים במהדורה -ממה שמצוי בכתבי וא שונה לחלוטיןכפי שניתן להתרשם מדובר בסדר שה. 623, 277

 .הסינופטית

 .223' מופיע בו מיד לאחר סי 229' וסי ,228-224' משמיט את סי Oxford Heb.f.56 י "כ 14

15
 ).208-206: 2ז"תשמ(ודן  )ואילך 84: 1982(ראו שלוטר  

 .)42: 2005(וכן אצל בוסתן ) 216-215: א1988(ראו על כך אצל שפר  16

 ).43-42: 2005(ו בוסתן על כך רא 17

 .Ebrפטרסבורג . י סט"כ, וי "כ, אולם. היד מכיל מקרופורם הכולל יחידות אלו בלבד-למעשה אף לא אחד מכתבי 18

II A6 י ליידן "וכOr. 4730 שמצוי גם בסדר ) 181-178' סי(פטרסבורג נוסף קטע . י סט"ובכ וי "בכ. קרובים מאוד לכך

שני כתבי יד ). 110-ל 111' בין סי 126-122' סי(ן מוסיף את האפוקליפסה של דוד י לייד"ואילו כ, רבה דבראשית

 .וי "מכילים ככל הנראה אותו מקרופורם כמו כ) 2585/2709יורק -י ניו"וכ Or. 6666לונדון (חלקיים 
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גם אם לא נכריע במחלוקת שבין שפר לדאווילה באשר לאפשרות הכנתה של מהדורה 

, "המקורי"וגם אם איננו יכולים לדעת את תוכנו של היכלות רבתי , ביקורתית עבור היכלות רבתי

ת רבה יותר לחלקים קדימות וחשיבו בניתוח המוצע במחקר זההרי שמכל מקום ראוי להעניק 

שכן יש סיכוי רב יותר שחלקים אלה היו חלק מגופו של אותו חיבור , שניתן להחשיבם כיציבים

 .מקורי שאיננו יכולים להתחקות אחריו באופן מדויק

היד ומתעורר חשד -לעומת הקטעים היציבים ישנם חלקים שמופיעים רק בחלק מכתבי

כך למשל עולים הבדלים . בשותו של הטקסטשמא הם נוספו בשלבים מאוחרים יותר בהתג

יד שבהם אנו -ישנם כתבי 19.היד בנוגע לחלק הסוגר של היכלות רבתי-משמעותיים בין כתבי

יד אחרים -ולעומתם ישנם כתבי, כחלק מהיכלות רבתי' שר תורה'מוצאים את הקטע המכונה 

/ המכונה חותם גדול באותה מידה גם החומר  20.שבהם קטע זה מופיע כיחידה עריכתית עצמאית

אינם מופיעים , )334-322' סי(או סדרת התפילות שמופיעה לאחר מכן ) 321-318' סי(כתר נורא 

מלבד הקטעים החותמים את היכלות רבתי נתקלנו גם  21.היד כחלק מהיכלות רבתי-בחלק מכתבי

סיפור כך למשל אנו מוצאים בין . היד-בקטעים המופיעים באמצעו ומצויים רק בחלק מכתבי

) 138-130' סי(ישמעאל ' עשרת הרוגי מלכות לבין שירי השבח והליטורגיה השמימית את אגדת ר

-ומצביעים על שונות נוסחו של כתב ני "שלמעשה מופיעים אך רק בכ, )151-140' סי(ואגדת משיח 

                                                 
 פירנצה: די-המופיעה בשלושה כתבי) 495-489' יס(על מה שנציין לקמן ניתן להוסיף גם את התוספת מספר הרזים  19

Plut. 44/13 Laurenziana ;קמברידג 'Add. 405.4 ; מוסקבהGünzburg 90, 9  ואת האפוקליפסה של זרובבל

 . י תלמוד תורה ליוורנו"וכן בכ 381י ירושלים "המופיעה בכ

 Plut. 44/13לורנץ ; ב; ד; 22מ; 40מ; א; נ: עשר כתבי יד-בחמישהכחלק מהיכלות רבתי יחידת שר תורה מופיעה  20

Laurenziana ; פריז ; 381ירושליםAlliance Israélite H.55.A ; מילאנו אמברוזיאנהB 54 Sup. ; אוקספורד

 Günzburg מוסקבה ; Günzburg 90, 9מוסקבה ; Add. 405.4' קמברידג; תלמוד תורה ליוורנו; 198רץ 'כריסט צ

-ראו כתבי; דה זו הוסרה על ידי עורך כל שהואיד נוספים ניתן לטעון שיחי-ביחס לשלושה כתבי, לעומת זאת .174,4

יד אחד -בכתב. Or. 4730ליידן ; .II A 6 Ebrפטרסבורג . סט ;)יד זה יחידה זו הופרדה על ידי קולופון-בכתב( ו: יד

כמו כן הקראי סלמון בן ירוחים ככל . British Library Harley 5510י לונדון "ראו כ; היא מופיעה כטקסט נפרד

 ]).522-518: 1988[ראו הלפרין (ר גרסה של שר תורה שאינה קשורה להיכלות רבתי הנראה הכי

; Plut. 44/13 Laurenzianaפלורנץ ; א; נ: היד הבאים-כתר נורא מופע בכתבי/ חותם גדול הקטע המכונה  21

 .Günzburg 90, 9מוסקבה ; Add. 405.4' קמברידג
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 יחידה נוספת שלא ברור מעמדה במסגרת החיבור היא 22).גם בפרק הקודם צויןעניין זה (יד זה 

היד -וגם בין כתבי 23,היד של היכלות רבתי-האפוקליפסה של דוד המופיעה רק בתשעה מבין כתבי

כמו כן אנו מוצאים  24.שכוללים יחידה זו במסגרת היכלות רבתי אין הסכמה באשר למיקומה

 26,למעט שר תורה 25.יד-שנוסף בשלושה כתבי) 181-178' סי(קטע מתוך סדר רבה דבראשית 

עדיף להתמקד בחלקים היציבים יותר של וא, בדיון המוצע במחקר זהותחו יחידות אלו לא ינ

 . הטקסט

ציין שניתן להתרשם שהחומר שמכיל המקרופורם היכלות רבתי על צורותיו לסיכום א

כבר במבט ראשוני ניתן לראות שישנם קטעים בעלי מאפיינים ספרותיים . השונות הוא מגוון למדי

יש להניח . יים או הדרכתיים ולצידם קטעים בעלי אופי שיריכמו למשל קטעים סיפור, שונים

גם השונות הניכרת בין . שאופיים השונה של הקטעים משפיע גם על הלשון המצויה בכל אחד מהם

היקפו ותוכנו של היכלות רבתי מחייבת אותנו לדון בכל יחידה , היד באשר לגבולותיו-כתבי

 לנו שאללמרות , ואולם. למסקנות כוללניותספרותית מובחנת בפני עצמה מבלי להתחייב 

קודם כל  בניתוח המוצעעדיפות בכל זאת לתת יש , "מקורי"לנתח את היכלות רבתי ה להתחייב

כיציבות ויש יסוד סביר להנחה שהן קדומות יותר ליחידות שאינן יציבות  שהוגדרוליחידות 

 . היד-ושמופיעות רק בחלק מכתבי

 

 

 

 

                                                 
 152' שבו אנו מוצאים את סי) 3גי "כ(על ידי קטע מן הגניזה  מאוחרים יותר נתמכתעדות לכך שחומרים אלה הם  22

 .ני "ללא כל התוספות המופיעות בכ, )עשרת הרוגי מלכות יחידתסוף ( 121' מיד לאחר סי

; תלמוד תורה ליוורנו; 505וטיקן ; .B 54 Supמילאנו ; H.55.Aפריז ; Or. 4730ליידן ; ב; נ: יד-ראו כתבי 23

 .Günzburg 174,4 מוסקבה  ;381ירושלים 

 Bמילאנו , 381ירושלים , תלמוד תורה ליוורנו, Or. 4730יד ליידן -בכתבי 111-ל 110' נמצאים בין סי 122-126' סי 24

54 Sup.  ופריז  ביד -בכתבי 119-ל 118' קטע זה נמצא בין סי, לעומת זאת. 505ווטיקןH.55.A 130-ל 121' ובין סי 

 .Günzburg 175,4ומוסקבה  ניד -בכתבי

 ..II A 6 Ebrפטרסבורג . י סט"וכ ו, ניד -ראו כתבי 25

26
לשאר החומר מהיכלות רבתי תידון  -טקסט שזוכה למעמד עצמאי בחלק מכתבי היד -שאלת הקשר של שר תורה  

 . בנספח המצורף לעבודה
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 כלות רבתישאלת עריכתו של הי] ב[

 

בקש לבחון מהם היחסים א, היחידות שיעמדו לדיון בעבודהבקווים כלליים  ורשהוגדלאחר 

המתקיימים בין היחידות הללו והאם מחקרים הצביעו על שלבים שונים בהתהוות הטקסט 

שאלות אלה חשובות לדיון . שלפנינו או על התהליכים שהביאו להצטרפותן של יחידות אלו זו לזו

גם מן הבחינה הלשונית את היחסים המתקיימים בין  נסה לבחוןשבו א, המשך העבודהא בשיוב

 . היחידות השונות של המקרופורם הנדון וננסה לשרטט את השלבים השונים בהיווצרותו

חלק מן . ואכן כמה מחקרים עסקו בהיבטים שונים הקשורים בעריכתו של היכלות רבתי

שראתה את היכלות רבתי כחיבור מוגמר שניתן לזהות בו המחקרים התאפיינו בראייה הוליסטית 

לעומתם מחקרים אחרים ביקשו לראות בחומר . מגמות ברורות של עריכה ואחידות רעיונית

העמדה האחרונה הושפעה בודאי . שבהיכלות בכלל כחומר גולמי ביותר וכבעל עריכה רופפת למדי

הבדלים אלו , לדידו של שפר. היד-ימתוצאות מחקריו של שפר שחידדו את ההבדלים בין כתב

תהליך . מורים על כך שלא ניתן לדבר על תהליך ברור של עריכה סופית שחל בחיבור היכלות רבתי

שכזה ככל הנראה לא קרה מעולם והטקסטים שהשתמרו בידנו משקפים מצב שבו כמה זהויות 

  27.עריכתיות מתקיימות במקביל זו לצד זו

תוך , ולטים שעסקו בסוגיית העריכה של היכלות רבתית המחקרים הבפוא אסקור אא

המסקנות שעלו מהם בנוגע לשאלת היחסים המתקיימים בין היחידות השונות של מקרופורם  ציון

 :זה

 

 :ארנולד גולדברג

ואשר הוקדש לדיון בהיכלות , שיצא כמה שנים לאחר מחקרו של סמית, מחקר חשוב

לחלק את הגרעין הבסיסי של היכלות רבתי לשלושה  לדעתו יש 28.גולדברגרבתי היה מחקרו של 

הדרכות כיצד לעלות /קטעים המכילים הוראות) 2'; הקדושה'קטעי המנוני ) 1 29:חלקים מרכזיים

גולדברג לא החשיב את היכלות רבתי כטקסט , בשונה מסמית. יחידת שר תורה) 3; השמימה

לשיטתו המניע שעומד מאחורי . לואלא כקומפילציה של שלושת החלקים הל, שנערך באופן עקבי

על פי זה האל הוא . תהליך העריכה של שר תורה מובע ברעיון שהאל שמח בקרבתם של ישראל

                                                 
 ).ז"תשמ(ראו שפר  27

 ).1973(ראו גולדברג  28

 .)47-42: 1973(ראו גולדברג  29
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גם בהמנוני . המעוניין בכך שישראל יבצעו את ההשבעות המופיעות בשר תורה וירדו למרכבה

. שמימיתהקדושה מתוארת למעשה הזמנתם של ישראל שנמצאים בארץ להשתתף בליטורגיה ה

והוא משמש , נחשב לחלק מיחידת שר תורה' המנוני הגדולה'לדעת גולדברג החומר המכונה 

למרות הפתיחה והסיום השייכים , עם זאת 30.כמסגרת שבאה בתחילתו ובסופו של היכלות רבתי

) רנוס שיובא בהמשך'כמו סמית וצ(שוב שבשונה מחוקרים אחרים  יש להדגיש, לאותו מקור

 31.אופן לא ניסה לראות את היכלות רבתי כחיבור הומוגני גולדברג בשום

 

 :רנוס'אירה צ

רנוס 'צ 32.רנוס'צמחקר נוסף שעסק באופן ישיר בשאלת עריכתו של היכלות רבתי היה מחקרו של 

והגיע למסקנה שהחיבור , דן בשאלת מקומו של היחיד מול הקהילה בחיבורי ההיכלות השונים

, כו עיצב את החומר שבידיו כך שיעניק מקום מרכזי לציבורהיכלות רבתי מתייחד בכך שעור

, לעומת זאת 33.כאשר המיסטיקאי משמש כמתווך בין העולם העליון לתחתון עבור קהילתו

. העורך מעוניין כמעט לחלוטין בחוויותיו של המיסטיקאי היחיד, למשל, בחיבור מעשה מרכבה

 . ת שתי המגמות יחדיו במידה משתנהבחיבוריה האחרים של ספרות ההיכלות ניתן למצוא א

לשיטתו החומר . רנוס ניתן להבחין בהיכלות רבתי בדפוס ברור יחסית של עריכה'לדעת צ

) 2; )93-81' סי(החומר של המנוני הגדולה ) 1: שבהיכלות רבתי מתחלק לחמישה חלקים מרכזיים

-121' סי(ת הרוגי מלכות סיפור עשר) 3; )189-152' וסי 106-94' סי(קטעי הליטורגיה השמימית 

יחידת שר ) 5; )268-206' סי(החומר העוסק במרכבה ) 4; )205-198'  וניתן לצרף לכך גם את סי 107

                                                 
בשוני בין העמדה לדעת קויט גולדברג אינו מתחשב ). 183: 1995(דה זו של גולדברג ראו קויט לביקורת על עמ 30

כמו כן לדעתה ישנו הבדל . האפולוגטית המאפיינת את שר תורה לבין העמדה המתנשאת המשתקפת בהמנוני הגדולה

הרמוניה עם הקהילה שבהם משתקפת ) המשולבים בתיאורי העלייה השמימה(בין העמדה המובעת בקטעי החבורה 

   ).184: ראו שם(לבין החומר בהמנוני הגדולה המשקפים עמדה של מאבקים ומתחים בתוך ישראל 

-268' סי(חוסר האחידות של היכלות רבתי על פי גולדברג משתקף למשל בקטע העוסק בתיאורי העלייה השמימה  31

, אשר מחולקים להוראות והדרכות כיצד לעלות, התיאורי עלייה השמימ) 1: אשר מורכב לדעתו מחומרים שונים) 198

חומרים שלא ) 3'; החבורה'קטעי ) 2; ולתיאור העלייה השמימה הכתוב בגוף שלישי יחיד, הכתובים בגוף שני יחיד

גם אם , לדעת גולדברג הקטע עבר צורה מסוימת של עריכה סופית. משתייכים לאף אחד משתי הקטגוריות הקודמות

 .ה המרכזי הוא ההוראות כיצד לעלות השמימהשציר, רופפת למדי

 ).1981(רנוס 'ראו צ 32

המחדדת את העובדה שבמקומות שונים בהיכלות  ,)184 ,182 :1995(רנוס ראו קויט 'לביקורת על עמדה זו של צ 33

 . רבתי משתקפת דווקא מציאות של מאבקים ומתיחויות פנימיות בתוך הקהילה



 77 

שר . 4-2לדעתו הגרעין הבסיסי של היכלות רבתי הוא מה שמופיע בחלקים ). 306-281' סי(תורה 

סגרת המתארת את מה תורה והמנוני הגדולה נוספו בשלב מאוחר יותר במטרה ליצור מעין מ

רנוס מעשה עשרת הרוגי מלכות תופס מקום 'לדעתו של צ. שנרכש באמצעות הכוחות המיסטיים

 ,ומצד שני, בין שני קטעי הליטורגיה השמימית ,מצד אחד ,ומקשר, מרכזי בעיניו של עורך החיבור

הללו למעשה טובת הקהילה משתקפת בכל החלקים . בין קטעים אלו לתיאור העלייה השמימה

עשרת הרוגי מלכות יורד המרכבה מבצע את מסעו במטרה  בסיפור. שסיפור זה מגשר ביניהם

להשיג ידע אסכטולוגי ולהודיע בסופו של דבר לציבור שהאל מבטיח נקמה ברומי על הריגתם של 

לפיו , במוטיב המופיע בקטעי הליטורגיה השמימיתגם טובת הקהילה משתקפת . עשרת החכמים

אותו עניין עולה גם בתיאורי הירידה למרכבה ורדי המרכבה לספר על שראו ושמעו ויישנה חובה ל

 .שבהם היורד למרכבה משרת את הציבור בהבאת מידע על תגובתו של האל לתפילותיהם

רנוס מדגיש שאין אנו יכולים לומר בביטחון האם יחידת שר תורה סופחה לגוף הטקסט 'צ

יחידה זו עוסקת למעשה בהשגת יכולות ללימוד תורה  34.מאוחרעל ידי אותו עורך או על ידי עורך 

משתלב בה גם , עם זאת, אולם. ויכולות לראיית המרכבה של היחיד ללא קשר מסוים לציבור

חומר שיש לו נגיעה לציבור כמו זה העוסק בבניית בית המקדש השני ובסודות שנגלו לישראל 

רנוס להעדיף את האפשרות 'ם לבעיה זו נוטה צלאחר דיון בצדדים השונים הנוגעי 35.באותה שעה

שעורכו הסופי של היכלות רבתי הוסיף לגוף הטקסט הן את יחידת שבחי יורד המרכבה בראשיתו 

מתוך מגמה לחבר ביניהן לרעיון שמטרתו , והן את יחידת שר תורה) המנוני הגדולה(של החיבור 

ות שהוא רוכש כמתווך עבור של המיסטיקאי היחיד היא לשמש באמצעות הכוחות והיכול

 36.הציבור

 

 

 

                                                 
 .)259: 1981(רנוס 'צראו   34

עניינו של היחס לקהילה בשר תורה ראוי להזכיר בעיה נוספת והיא שמצד אחד אנו מוצאים קטע המכיל הוראות ב 35

ואם כך כיצד ניתן לכנות זאת , שר תורה ומצד שני מודגש שכל אחד מישראל יכול להשתמש בסוד זה" סוד"לשימוש ב

אלא , שר תורה אינו מתייחס לכל עם ישראלשכן , הבעיה אינה עולה) ואילך 170: 1980(לדעת גרינולד ". סוד"כ

רנוס הולך אף הוא בעקבות גרינולד 'צ). המתוארת במקומות אחרים בהיכלות רבתי' החבורה'כמו (לקבוצה נבחרת 

המשרתת את עם ישראל ) החבורה(וטוען שהן המנוני הגדולה והן שר תורה עוסקים בכוחותיה של קבוצה מצומצמת 

 .כולו

 .)170: 1980(ך במידה רבה על דבריו של גרינולד רנוס נסמ'לצורך מסקנה זו צ. )261: 1981(רנוס 'צראו  36
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 :אנליס קויט

רנוס הן על גולדברג וטענה שהיכלות רבתי מכיל עמדות מגוונות ומנוגדות 'קויט חלקה הן על צ

מתוך ניתוח של עניין הירידה למרכבה  -למעשה מחקרה של קויט מבקש  37.אחת לשנייה

ומת מחקרו של גולדברג שחילק את לע. לחלק את הטקסט ליחידות קטנות ביותר -במקרופורם 

היא מחלקת אותו אף , לשלושה חלקים) 268-198' סי(הקטע העוסק בתיאור העלייה השמימה 

 38,כפי שכמה חוקרים הציעו, לדבריה גם בשלב הסופי הקטע לא עוצב באופן אחיד. ליותר מכך

לשני התיאורים . 237-219' סי) 2; 218-201' סי) 1: וניתן לזהות בו שני מסעות שונים השמימה

' סי(השונים הללו התווספו קטעים שונים הקשורים בסודותיהם של ההיכלות השישי והשביעי 

שלדעת קויט יש לצמצם למינימום את עבודת , אם כן, יוצא 39).259-258-ו 251-244, 243-238

 העריכה שהתבצעה שכן קשה למצוא אחידות ועקיבות אפילו ביחידות הקטנות יותר שבמסגרת

 . המקרופורם הנידון

שאר החומר שבהיכלות רבתי נוסף לחומר של הירידה ומשמש לו כמעין מסגרת היוצרת   

למרות שהוא מצומצם ובפועל אנו , אשליה שעניין הירידה תופס מקום מרכזי במקרופורם

קויט מותחת קו ברור בין ). 268-198' סי(מוצאים אותו אך ורק ביחידת תיאורי העלייה השמימה 

החומר העוסק במישרין בירידה למרכבה לבין תיאורים אחרים הקשורים לעלייה השמימה 

כמו כן היא מכנה את סיפור עשרת הרוגי מלכות . והנזכרים במקומות אחרים בהיכלות רבתי

לדעתה גם . וטוענת למעשה שאף סיפור זה מאוחר לחומר של הירידה למרכבה', ירידה-פסאודו'

הרי שאין היא נושאת אופי של עריכה הדוקה , ליך מסוים של עריכהאם היכלות רבתי עבר תה

כך למשל אנו מוצאים קטעים בהיכלות רבתי שבהם משתקפת . שבה לכל חלק יש מטרה ברורה

) לדוגמה בתיאור הירידה הראשון ובמעשה עשרת הרוגי מלכות(המטרה של סיוע לטובת הקהילה 

כמו (ומאבק בין האליטה לשאר הציבור  ולעומתם קטעים שבהם משתקפת מציאות של מתח

למשל בתיאור של מעלות הצופה במרכבה בהמנוני הגדולה או כפי שמשתקף מן המאבק בינו 

 ).למלאכים בחלק משר תורה

 

                                                 
 ).185: 1995(ראו מסקנתה של קויט  37

שנזכר קודם ) 148-144: 1963(או של סמית ) 169: 1980(לד וגרינו) 82-80: 1988(של הימלפרב ראו למשל מחקריהם  38

 .לכן

שהם מעין ) 119-118: 1995(טענה קויט , המשולבים ביחידה זו ,)240-237, 203-198' סי(באשר לקטעי החבורה  39

 .סיפור מסגרת שנוספו בשלב מאוחר יותר
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 :רענן בוסתן

אשר עסק בהתפתחותם של המוטיבים , בוסתןלניתוחים שהוזכרו יש לצרף גם את עמדתו של 

ת ובעיבודם המאוחר יותר בסיפור המסגרת של היכלות המרטירים במדרש עשרת הרוגי מלכו

מאחורי הרזנציות ) Urtext(בוסתן חולק על גישת מורו פטר שפר הטוען כי אין מקור אחד . רבתי

בוסתן אומנם מקבל את עמדת . השונות של קטעי ההיכלות ואף לא עריכה סופית שלהן כיצירה

לם חולק עליו בדבר חוסר היכולת לחזור או, שפר ביחס לעריכה הרופפת של היחידות השונות

לדעתו השוואת כתבי היד חושפת דווקא יציבות טקסטואלית . היד הימי ביניימיים-מעבר לכתבי

' סי(ובהן סיפור המרטיריון , וכולם מכילים מספר יחידות קוהרנטיות מבחינה תמטית 40,מרשימה

  41).240-237; 228-225; 203-198(וקטעי החבורה ) 121-107

משקפת מעין עמדת ביניים , ישתו של בוסתן בנוגע לתהליך העריכה שהיכלות רבתי עברג

בין גישתה של קויט שתיארה את החומר שבהיכלות רבתי כמעין פסיפס של קטעים קטנים 

. רנוס לפיה יוצא שהיכלות רבתי הינו חיבור הומוגני למדי'לבין גישתו של צ 42,שחוברו זה לזה

, בהשוואה לטקסטים אחרים של ההיכלות, שבאופן כללי היכלות רבתילדעת בוסתן ניתן לומר 

לשיטתו ישנן זיקות חזקות בין החומר . אטית גבוההמתאפיין דווקא בעריכה חזקה ועקיבות תמ

-121' סי(לחומר המרטירי של עשרת הרוגי מלכות  )240-237; 228-225 ;203-198' סי( של החבורה

זי ביותר בעריכה של היכלות רבתי והוא משמש כסיפור ישנו תפקיד מרכלחומר זה  43).107

השלב העריכתי שבו נוסף הן החומר לפי ניתוחו של בוסתן . המסגרת של המקרופורם כולו

לאגדה המדרשית על עשרת ) ומנוגד מבחינה רעיונית(מאוחר המרטירי והן החומר של החבורה 

 44.בבבל 9/8-י והוא נכתב במאות ה"כות שמוצאה מאהרוגי מל

 

בקצה . הסקירה שהובאה הראתה שסוגיית עריכתו של היכלות רבתי עומדת במחלוקת מחקרית

רנוס שראה בו כחיבור המשקף גישה רעיונית מלוכדת ואחידה 'אחד ניצבים חוקרים דוגמת צ

לעומתו ניתן . לדעתו החיבור עבר תהליך ברור של עריכה. באשר ליחס בין המיסטיקאי לקהילתו

                                                 
 ).16, 11: 2005(ראו בוסתן  40

 ).251: שם(ראו בוסתן  41

 ).252-251: שם(ראו בוסתן  42

 ).287: שם(ראו בדברי הסיכום של בוסתן ; גם אם לא ניתן להוכיח שהם תוצר של עורך אחד 43

למסירתו לאירופה שם עוצב  בוודאי קודם בהיכלות רבתי נכללשטוען שהחומר המרטירי  )16: שם( בוסתן, עם זאת 44

 ).להכללתו של חומר זה כחלק מהיכלות רבתישכן אנו מוצאים כבר בגניזה עדות (מחדש 
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אשר חידדה את השוני בין החלקים השונים של החיבור ושברה את מבנהו לחלקים לציין את קויט 

בין שני קצוות אלה ניתן . אשר תהליך הרכבתם זה לזה מלמד על עריכה רופפת ביותר, רבים

במחקר  . אשר בעמדתם משתקפת מעין עמדת ביניים, למנות חוקרים דוגמת גולדברג ובוסתן

את הקשרים  ואבקש לבחוןה של המקרופורם היכלות רבתי לשאלת העריכ המוצע אף אני אדרש

כמו כן מסקנותיהם של . שבין היחידות השונות לאור הממצאים הלשוניים שיבדקו בעבודה זו

המנוני הגדולה , כמו שר תורה(כמה מן החוקרים הצביעו על איחורן היחסי של יחידות שונות 

דעת בבואנו להעריך את מקומה של כל וראוי לתת על כך את ה, )ומעשה עשרת הרוגי מלכות

 .יחידה בתהליך התגבשותו של המקרופורם
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 מסקנות] ג[

 

ונוכחנו לראות שהוא מורכב מיחידות מובחנות למדי , בפרק זה עסקנו בתוכנו של היכלות רבתי 

הספרותי גם אם לא נקבל את הניתוח . שהקשרים ביניהן מורכבים ואינם ברורים די צורכם

יש לתת את הדעת לכך שאופיין הספרותי של היחידות השונות עשוי , שהציעו חוקרים שונים

ההבדלים , מלבד זאת. ואי לכך ׂשומה עלינו לדון בכל אחת מהן בנפרד, שלהןהלשון על להשפיע גם 

מחייבים אותנו להיזהר ממסקנות כוללות ומעמידים אותנו על , אף הם, היד-הגדולים בין כתב

ראינו שישנם חלקים יציבים למדי שמופיעים בכל , עם זאת. הצורך לדון בכל יחידה כשלעצמה

היד ולגביהם -על פני חלקים שמופיעים רק בחלק מכתבי, היד ועל כן נבכר לנתח אותם-כתבי

 .מתעורר חשד שנוספו מאוחר יותר

 חקר הנוכחיוהמהחוקרים חלוקים ביניהם באשר לסוגיית העריכה , כפי שראינו, כמו כן

להרים תרומה בעניין זה ולברר לעומק את עבודת העריכה שעבר המקרופורם , אף הוא, יבקש

 וישמסקנותיהם של כמה חוקרים הצביעו על איחורן של חלק מן היחידות , מלבד זאת. שלפנינו

 .גם את תקפותן של מסקנות אלה שיעלו הממצאיםלאור  אפוא לבחון
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 ישיפרק של

דיון באוצר המילים ובצירופי הלשון שביחידות השונות של המקרופורם 

 היכלות רבתי
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 1'גדולה'המנוני : 93-81' סי] א[

 סגנונה ומקומה במקרופורם היכלות רבתי, תוכנה: מבוא ליחידה. 1

 

מה אלו " :היחידה פותחת בשאלה 2.מעלותיו של הצופה במרכבה זו הןיחידה עיקר עניינה של 

אולם  3,"?לירד בשלום ולעלות בשלום, שירות שהיה אומר מי שמבקש להסתכל בצפיית המרכבה

עד (ולא נזכרות כל שירות הקשורות לעניין הצפייה במרכבה , שאלה זו נותרת ללא מענה בשלב זה

 מיד לאחר שאלה זו ישנו רצף של פסקאות המתחילות בצירוף 4).94' ליחידה הבאה המתחילה בסי

 5 .ומכאן שמה של היחידה' גדולה מכולם': המילים הקבוע

שסופה מגיע רק  6,יחידה אחידה מבחינה ספרותיתב שמדוברלמרות שעולה רושם  

שבחיו של בעל : עיון נוסף מלמד שהקטע בנוי מהרכבה של שני עניינים שונים 93,7' בסיומו של סי

שבו הרצף הוא שונה  וי "היד למעט כ-יזהו המצב בכל כתב. המסע השמימי ועונשיהם של אויביו

                                                 
ה האם מדובר בתואר בנוגע לשאל. Gedulah Hymns: כאן בשם השגור בספרות המחקר לציון יחידה זו נקטתי 1

 .ה ראו בהמשךּללה או בשם גדּוגדוֹ 

אלא רק בחלקים אחרים של  ,מפני שכינוי זה לא מוזכר ביחידתנו', מרכבה)ה(יורד 'איני מכנה אותו בשלב זה  2

 ).ראו על כך לקמן(למרכבה נזכרת גם ביחידה שלפנינו  יש לציין שהטרמינולוגיה של הירידה, עם זאת. המקרופורם

שפר ו )1986(וורס , )19-15בייחוד : ג"תשס; 2ב"תשנ(דן : וראוי לציינם זוחקרים עסקו באופן ישיר ביחידה כמה מ

)1990(. 

ודם למשפט המצוטט בגרסאות שונות ברור למדי שיש להפריד מגוף היחידה את הפתיחה לחיבור כולו הנמצאת ק 3

זה ספר שבע היכלי קדש המפורשים בו שבעים ": לראו למש(ואשר נוספה ככל הנראה על ידי מעתיקים , כתבי הידב

ישמעאל שראה כשעלה ' היכלות דר"; ]די "כ" ['ספר היכלו"; ]אי "כ" [בידי אעשה ואצליח"[ ]; ]ני "כ" [שמות הקדש

 ,לעומת זאת]). בי "כ[ "היכלותאתחיל לכתוב פרקי ] תהילות[בשם נורא עלילות " ;]וי "כ" [למרום ומעשה מרכבה

 ...".אלו שירות) הן(אמר רבי ישמעאל מה : "מתחילים שניהם ישר במילים 22מו 40מ יד-כתבי

, עצם הרעיון שהמסע השמימי מזקיק שירות. במקרופורם היכלות רבתי ישנה מחלוקת היכן נזכרות אותן שירות 4

מצעים שם המסע מתאפשר בזכות א). 268-198' סי( המקרופורםאין לו זכר בתיאורי העלייה הנזכרים בהמשך 

) 142: 1963(סבר סמית , אי לכך. ראים על ידי יורד המרכבה לשומרי הפתחים שבכל היכלהמּו, מאגיים כמו חותמות

זיהתה את השירות הנזכרות עם החומר המופיע , לעומת זאת, )92: 1988(הימלפרב . שאותן שירות מכילות כישופים

 ).246: 2009( ואצל שפר) 139: 1995(בעניין זה אצל קויט  ראו גם דיון. 106' בסי

 . לדיון בביטוי זה ראו בהמשך 5

 ).9-8: 1986(כיחידה עריכתית אחת ראו וורס ) 93-81' סי(על תיחומו של קטע זה  6

ראו קויט . 92' ברור למדי על פי התוכן שהוא מהווה המשך של סי', גדולה מכולם'לא נזכר הצירוף  93' למרות שבסי 7

)1995 :128.( 
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) 86, 83, 82' סי(בהתחלה נזכרים השבחים העוסקים בידע של בעל המסע השמימי : והגיוני יותר

המשמשים כגשר ) 85' תחילת סי(ולאחר מכן מגיעים כמה שבחים כלליים של צופה המרכבה 

  8).91, 84, 85' סי(לעונשים של אויביו הנזכרים בהמשך 

ניתן להתרשם שהיא , ומה של היחידה בתוך המבנה הכללי של היכלות רבתיבאשר למק

בעיקר קשורה . קשורה בקשר הדוק גם מבחינה רעיונית וגם לשונית לחלקים מסוימים בחיבור

כבר במבט ראשון ניתן לזהות  9).121-107' סי(היא ליחידה המכילה את סיפור עשרת הרוגי מלכות 

דוגמה . ואשר מצביעים על הזיקה ביניהן, חוזרים בשתי היחידותכמה מוטיבים ומטבעות לשון ש

שכל , גדולה מכולם: "לכך עולה מתיאור עונשו של מי שיערער על מעמדו של יורד המרכבה

גדולה . ומכסים אותו צרעת ומעטרין אותו בהרת) ים(המגביה ידו עליו ומכהו מלבישים אותו נגע

ם ומשליכים עליו כל מכות צמחים וחבורות רעים שכל המספר עליו לשון הרע מטילי, מכולם

באותו האופן גם בתיאור עונשה של רומי בסיפור עשרת ). 84סי " (שחין לחמהם  שירדופצעים 

שחין + ד "יר'(הרוגי מלכות אנו מוצאים את רעיון עונש הצרעת וכן שימוש באותו ביטוי בדיוק 

ותוריד תעלה ענן אחת ותעמוד למעלה מרומי ] [...ליום הנקמה שעתיד ושמור לרומי ): "[...] 'לח

[...]" ותוריד נגע צרעת וספחת ובהרת וכל מיני נגעים [...] ואחר כך תעלה ענן אחרת [...]  שחין לח

לופינוס 'ביטוי נוסף המחבר בין העונש של אויביו של הצופה במרכבה לבין עונשו של ). 110' סי(

בחומר שביחידת . 'כלה ונחרצה+  -ה על"עש': יטויבהוא ה, בסיפור עשרת הרוגי מלכות' קיסר

). 91' סי" (עושין עליו כלה ונחרצה, שכל המספר בגנותו, גדולה מכולם: "מופיע המנוני הגדולה

מה עשו בית דין של : "בדומה לכך גם בסיפור עשרת הרוגי מלכות אנו מוצאים שימוש בביטוי זה

' סי" (כלה ונחרצה, על לופינוס קיסר, שו עליוועצוו למלאכי חבלה וירדו ? מעלה באותה שעה

בקש אפוא לבחון בצורה מעמיקה יותר את זיקתה של היחידה בניתוח המוצע לקמן א 10).112

                                                 
ממוקם באמצע השבחים על  85' אלא שבו סי, מנסה להגיע למבנה דומה מבחינת רצף החומר ,אף הוא ,22מי "כ 8

על  .86' אם כי הוא מתחיל רק בסי, 2גי "דומה שאותו רצף של חומר מצוי גם בכ. ידיעותיו של בעל המסע השמימי

 .יד אלה עמדנו גם בפרק הראשון-הזיקות שבין שני כתבי

על ) 145הערה , 44: 1992(וראו גם הערתו של שפר  ).241-239: 2005(ראו אצל בוסתן  חידות אלהלזיקה שבין שתי י 9

כך שקדושתו ומעלותיו של צופה המרכבה המתוארות בהמנוני הגדולה הן הסיבה להכנסת סיפור עשרת הרוגי מלכות 

 .להיכלות רבתי) 121-107' סי(

בין קטעי החבורה לחומר שזיקה ל ).238' ראו סי(' החבורה'בקטעי  גם) ב-ו 22מ(היד -בחלק מכתביביטוי זה מופיע  10

ועמדתי : "283' סי(כמו כן ביטוי זה מופיע גם ביחידת שר תורה . ).ואילך 245: 2005(ירי ראו אצל בוסתן המרט

ת המנוני יחידעל כך יש להעיר שמבחינות נוספות עולה זיקה בין "). על עירי ועל ביתי ועל בניי ועשיתי כלה ונחרצה

יש לראות בקטעים אלו כשייכים לרבדים מאוחרים  לדעתנו. לשר תורהוכן לבין מעשה עשרת הרוגי מלכות  הגדולה
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-121' סי[ובמיוחד ליחידת עשרת הרוגי מלכות (לחלקים אחרים של המקרופורם היכלות רבתי 

ת המקרופורם ניתן לשייך לאיזה שלב בהתגבשו ללמדולהתחקות אחר ראיות העשויות ]) 107

' סי(הראיות האמורות המלמדות על זיקה בין יחידה זו לבין יחידת עשרת הרוגי מלכות . אותה

אולם עדיין נשאלת השאלה עד , מצביעות על כך שהמקרופורם עבר עריכה כל שהיא) 121-107

 .זהבפרק  הדיוןשאלה זו אף היא תלווה אותנו לאורך . כמה עריכה זו הייתה קפדנית

בעיקר היה זה מתוך ניסיון  - זויחידה חומר המצוי בכמה מחקרים הוקדשו לניתוח ה

. הוקדש מקום לדיון בסגנונהטרם , אולם - 11לעמוד על זהותם של מחבריה של ספרות ההיכלות

. בקש להדגים כמה אמצעים סגנוניים שמאפיינים אותהבטרם אעבור לדיון בלשונה של היחידה א

שכן שהם עשויים להכתיב שימוש באוצר מילים , בשלב זה על מאפיינים אלהחשוב לעמוד כבר 

כמה דוגמות הממחישות  הנה. מסוים ועשויות להיות להם השלכות לניתוח הלשוני שיובא בהמשך

 :שימוש באמצעים שכאלה

 , מגביהים ולמימשפילים  למי"[...]  ·

 , מגבירים ולמימרפים  למי

 , מעשירים ולמימרוששים  למי

 ,מחיים ולמיממיתים  ילמ

 , נותנים לו ירושה ולמינוטלים ממנו ירושה  למי 

 12)82' סי" (נותנים לו חוכמה ולמימנחילים לו תורה  למי

 , יודע ומכיר בו -גונב אדם"[...]  ·

 , יודע ומכיר בו -נואף אדם

 , יודע ומכיר בו -רוצח נפש

 , יודע ומכיר בו -נחשד על הנדה

 )83' סי" (כיר בויודע ומ -סיפר לשון הרע

 [...]מלבישים אותו נגע , מגביה ידו עליו ומכהוה שכל, גדולה מכולם ·

                                                                                                                                            
ובאשר לזיקתו לות רבתי באשר למקומו של שר תורה במסגרת המקורפורם היכ. יחסית בהתהוותו של היכלות רבתי

 . זה ראו ביתר הרחבה בהמשך עוד על ביטוי מקראי. ליחידות אחרות ראו בפרק המוקדש לכך

אשר הגיעו שניהם למסקנה שמחברי הקטע חיו , )ואילך 14: 1990(ושפר ) ואילך 17: 1986(או מחקריהם של וורס ר 11

 .על עמדותיהם) 146-145: 1995(וראו גם השגותיה של קויט . בסביבה עוינת

. הנאמרת במוסף של ראש השנה' נתנה תוקף' רואה בו כהמנון המזכיר את התפילה הפיוטית) 51: ז"תשמ(אילן -בר 12

 .ה ולדעתו פיוטים אלה יצאו מעולם מחשבה אחד"ל וחי"שפ, ר"הוא מציין את השורשים המקבילים עש
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 [...]מטילים ומשליכים עליו , מספר עליו לשון הרעה שכל, גדולה מכולם

 מכהין מאור גלגלי עיניו, מעיז פניו בוה שכל, גדולה מכולם

 אינו עוזב לא שורש ולא ענף, בוזה אותוה שכל, גדולה מכולם

 )91-84 'סי" (עושין עליו כלה ונחרצה, מספר בגנותוה שכל, דולה מכולםג

 , ואף הוא יהיה צופה במשפחות [...]" ·

 , ממזרים יש במשפחה כמה

 , בני נידה כמה

 , פצועי דכא כמה

 , כרותי שפכה כמה

 , בני עבדים כמה

 )86' סי(בני ערלים  כמה

 

אולם יש לתת את הדעת לכך , כשירה וזלא ניתן להגדיר את החומר המצוי ביחידה , מנםא 

, כפי שעולה מן הדוגמות שצוינו, שהמאפיין של הפתיחות הזהות והחזרות של מילים וביטוים

 ניתן למצוא, מלבד מאפיין זה, כמו כן. עשוי לכפות גם שימוש באוצר מילים מסוים ובכפלי לשון

 13,)83' סי" (יודע ומכיר", )81 'סי" (להכניסו ולהביאו: "כגון, ביחידה זו גם שימוש בנרדפים

יש להעיר שביחס ). 84' סי[...]" (פצעים , צמחים וחבורות, מכות", )84' סי" (מטילים ומשליכים"

היקף השימוש באמצעי , )בעיקר ברובד ההמנוני(למה שמצוי ביחידות האחרות של היכלות רבתי 

הנושא אופי , מתקיים אף בקטעמפתיע למדי למצוא שהוא , יחד עם זאת, אולם, זה הינו מצומצם

ואשר לא מכיל קטעי שיר דוגמת מה שנמצא בהמשכו , )על כך ראו ביתר הרחבה בהמשך(' הילכתי'

משקף את הרצון של מחברי , דומה שהשימוש באמצעים אלה, מכל מקום. של המקרופורם

                                                 
אנו מוצאים צירוף זה פעם נוספת  כמו כן). 83' ראו סי(עולה כמה פעמים ביחידה שלפנינו " יודע ומכיר בו"הצירוף  13

ואם לא תגידו ותאמרו מה ששמעתם ואם לא  ,גזירת שמים עליכם יורדי מרכבה: "169' במקרופורם שלפנינו בסי

, כמו כן ראוי להעיר ששלום העלה. ..."בהם יודעין ומכיריןואין בני אדם [...] תעידו מה שראיתם על פנים פני רוממה

-469: ג"תשי, שלוםראו (את האפשרות שלשון זו קשורה לעניין הכרת הפנים בטקסט שפרסם , תוך פקפוק מסוים

ולבי , מה אתם מבקשים יודעאני : כגון, מדובר בצמד פעלים שחוזר פעמים רבות בספרות ההיכלות, מקום מכל ).468

אתה ייי אבינו גואלנו מעולם , יכירנווישראל לא  ידענוכי אברהם לא , כי אתה אבינו"; )287" (מה אתם מתאוים הכיר

שבח וגודל שמות אילו שלא יכול פה לשבח ולא יוכלו אזנים  יודע ומכירשאתה  בהם השבעתיך[...] ; )325' סי" (שמך

 ]). י א"כ[ 636' סי, שר הפנים" (להקשיב שבח גדול של אחד מהם

  



 87 

ם לקמן נראה שסגנון זה משתקף גם באוצר המילי. היחידה לשוות לכתיבתם סגנון גבוה

 .שהמחברים בחרו לעשות בו שימוש

 

 

  של היחידה באוצר המיליםמאפיינים מרכזיים . 2

  

בין  יש להפרידלשם כך . בקש לעמוד על מאפייניה של הלשון שביחידה שלפנינובסעיף זה א

מקרים שבהם  יצוינובסקירה זו לא (ל "היסודות המקראיים העולים בה לבין היסודות מלשון חז

כמו כן במידה ותעלה זיקה ). לי"קרוני בין השימוש המקראי לבין השימוש החזלא עולה הבדל ע

ל וללשון הפיוט עשויה לתרום כמובן גם "ההשוואה ללשון חז. גם על כך יש לעמודללשון הפיוט 

בקש לברר האם ישנן ראיות לאיחורה כך למשל א. מחקר זהלשאלת התיארוך שעומדת במוקד 

כמו כן זיקה ללשון הפיוט . ל"אה לרבדים המאוחרים שבלשון חזשל הלשון שביחידה מתוך השוו

לא עולה  זוביחידה , בשונה מיחידות אחרות. אף היא עשויה לשמש עבורנו כראייה לאיחור יחסי

  14.זיקה בולטת ללשון התפילה

 

 :זיקה ללשון המקרא. א

פעמים הרבה  .בקטע שלפנינו אנו מוצאים כמה דוגמות לשימוש במילים וצירופים מן המקרא

מדובר בשימושי לשון שנעדרים מלשון חכמים החיה ואשר שבים ועולים מאוחר יותר בטקסטים 

ציין כמה דוגמות ניתן ל. התפילות או הפיוט, ות האמוראיםספר: כגון, המשקפים לשון ספרותית

 'כבד' 15,])91' סי" [חומלין(" 'חמל'הפועל : מן החומר ביחידה המלמדות על זיקה ללשון המקרא

                                                 
שכן במקרים אלו גם מחברי , ו זיקה ישירהאך אין ז, אנו מוצאים הרבה שימושי לשון מקראיים משותפים ,אומנם 14

 .יכלו להישען באופן בלתי תלוי על המצוי במקרא מחברי התפילותההיכלות וגם 

-146: ב"תשל(מורשת  ).47: ז"תשכ(ראו בנדויד ; בדומה לארמית' חס'כי אם ' חמל'ידוע הוא שבלשון חכמים אין  15

למעט המקום היחיד שבו הוא ) א"לח(=' הוא פועל מקראי שאיננו בלשון חכמים א' חמל'עמד על העובדה ש) 145

וגם שם דומה שמדובר  ,])ז,תוספתא ברכות ג" [מחמלתך מלכנו שחמלת על בני בריתך("לה מופיע כחלק מתפי

. פועל זה נדיר והופעותיו המועטות קשורות לכתובים מן המקרא) ב"לח(=' גם בלשון חכמים ב. בשאילה מקראית

ל יותר "ם מופיע בחז"שמבחינת השכיחות השורש רח ולא מיותר לציין. הוא נפוץ הן בתפילה הן בפיוט, לעומת זאת

ם משמש בעיקר "השורש רחיש לשים לב ש, עם זאת). 112: ע"תש(אצל גלוסקא  גם ראו על כך. ס"מאשר חו

רש ותחתיו משמש באותו משמע השו!) ובעיקר בלשון האמוראים ולא בלשון התנאים(סגנון גבוה בהקשרים בעלי 
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וניתן להוסיף גם את  17]).82' סי" [מרוששים"(בבניין פוֵלל ' שרו'ו 16])85' סי" [נכבד"( בבניין נפעל

כלה 'והצירוף  19 )81' סי(' שירות'צורת הריבוי  18 ,])84' סי" [ופצעים(" 'פצע' :התיבה המקראית

  20 ]).91' סי" [כלה ונחרצהעושין עליו ("ונחרצה 

                                                                                                                                            
ס בארמית ראו "באשר לשימוש בחו ).77הערה  ,215: ה"תשנ(ראו גלוסקא ; המשותף לעברית ולארמית, ס"חו

 ).441: 2002; 191: 1990(לוף וסוק

מט , 4מג , 8כג , 5ג ' יש; 19לד ' בר: למשל. (כולל בבניין נפעל, ד מופיע בלשון המקרא בבניינים השונים"השורש כב 16

מפועל , עיקר בבניין פיעלל ב"משמש בלשון חז' כבוד'שורש זה במשמעות  ).10ג ' נח; 8קמט ' תה; 20ב ו "שמ ;5

במקומות , אומנם .ל"השימוש בנפעל אינו עולה כלל בלשון חז, לעומת זאת). רק בספרות האמוראים(ובהתפעל 

, והשוו בבלי; ד, מועד קטן פא ,ירושלמי" (היכבד ושב בביתך"בודדים בספרות האמוראים אנו מוצאים את הביטוי 

ראיות לשימוש חופשי של שורש זה לא מצאנו ו, )10ב יד "מל(מקורו מקראי אולם מדובר בביטוי ש, )א"מועד קטן יז ע

 .כצפוי שימוש שכזה מצוי פעמים הרבה גם בפיוט .בבניין נפעל

יש לציין ]). 7יג ' מש" [ׁש ִמְתַעֵּׁשר ְוֵאין ֹּכל ִמְתרֹוֵׁשׁש ְוהֹון ָרביֵ ("ש בבניין התּפֹוֵלל "בלשון המקרא אנו מוצאים רו 17

ל "בלשון חז ).70: א"תשנ(כפי שעמד על כך הורביץ , במקרא מאפיין בעיקר את ספרות החכמה שורש זהבשהשימוש 

-ראו בר ;הן צורות מורשות מן העברית המקראית הקיימותל נעלם ורוב הדוגמאות לֵ וֹ השימוש בבניינים ּפֹוֵלל והתּפ

הרי שבלשון חכמים ', נעשה עני'וראת ש בה"במקום השימוש המקראי ברו, מלבד זאת ).4]: 2ב"תשנ[ט "תשס(אשר 

, לעומת זאת, אצל הקליר ).267-266: א"תשמ(ראו מורשת  ;י בבניין הפעיל במשמעות זו"אנו מוצאים את השורש ענ

 ).פייטן זהשבע היקרויות ממין זה אצל  עדותבמילון ההיסטורי מתו(ש בבניין פוֵלל "חוזר השימוש בשורש רו

, סוקולוף[' פדע'ם העולה גם בארמית יהודית השוו לש; 6א ' יש; 21כא ' שמ: ו למשלרא(' ֶּפַצע'השם המקראי  18

באותה ', ַמָּכה'ו' ַחּבּוָרה': ל נפוצים שמות אחרים"א במקום זאת בלשון חז"אינו מצוי כלל בלח .])א425: מילון

את  מצאנו פעם בודדת הבראשית רבבמדרש  .ב"כמו כן שם זה כמעט שאינו מצוי בשימוש חופשי גם בלח. המשמעות

צורת ]). 866' עמ, אלבקתאודור ו' מהד[י , עד(מכיל שם זה שלא בהקשר של פסוק מקראי ה', פצעים'צורת הריבוי 

: 'פצעות'צורת הריבוי של  היקרות אחתכמו כן בבבלי אנו מוצאים ). ה, שמיני(ריבוי זו עולה גם פעם אחת בתנחומא 

). א"ע שבת לג, בבלי" ('ות פצע תמרוק ברעחבור'שנאמר , וחבורות יוצאות בו פצעותכל הממרק עצמו לדבר עבירה "

 .שב ועולה אצל הפייטנים' פצע'השימוש ב, לעומת זאת .דומה שאין מדובר בשימוש חופשי, אולם

אין , לעומת זאת]). 3ח ' עמ..." [ְוֵהיִלילּו ִׁשירֹות ֵהיָכל ַּבּיֹום ַההּוא("צורת ריבוי זו מצויה פעם בודדת בלשון המקרא  19

וכי  ',את השירה הזאת'" :ראו למשל. ל בשימוש חופשי שאינו עומד בזיקה לכתובים מקראיים"למוצאה בלשון חז

במקרה זה , אולם .])116' עמ, הורוביץ ורבין' מהד[א , שירה, מכילתא" (הן שירותוהלא עשר ! ?שירה אחת היא

ועל כן לא ניתן להחשיב ', שירה'ע ציטוט מקראי המכיל את המילה נסמך לפסוק המקראי שבו מופי' שירות'השימוש ב

וגם במקומות שבהם היה נוח ', שיר'ל אנו מוצאים עשרות פעמים את צורת היחיד "בלשון חז .זאת כשימוש חופשי

עולה דווקא בשלבים ' שירות'ראוי להעיר שהשימוש בצורת הריבוי . 'שירות'/'שירים'יותר להשתמש בצורת הרבים 

תמיד כחלק מן הצירוף [א "קיז ע; א"פסחים קז ע; א"צד ע, ב"ראו סנהדרין צב ע(בבבלי : ל"המאוחרים של לשון חז

, תולדות" [שירותבקש לעסוק בתורה לספר לשון טוב להלל ולשבח להתפלל לומר ("ובתנחומא ]) 'שירות ותשבחות'

שון התפילה ישנו גיבוב של הצורה השמנית המקראית בל. כצפוי היא מצויה עשרות פעמים הן בפיוט והן בתפילה]). יב
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גם שיבוץ של פסוקים מן אנו מוצאים בחומר שביחידה זו , לשון מקראייםמלבד שימושי 

] מכולם שכל[גדולה : "נתבונן בדוגמה הבאה העשויה ללמד על דרכם של מחברי הקטע 21.המקרא

: בבסיס מימרה זו מצוי הפסוק ממלאכי). 91' סי" (הבוזה אותו אין עוזב שורש וענף ואף לא יורש

 'הַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל ֹעֵׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ֹּבֵער ּכַ "

נעדר כליל מן הלשון ש נחשב לפועל מקראי' עזב' 22).19ג " (�א ַיֲעֹזב ָלֶהם ֹׁשֶרׁש ְוָעָנףְצָבאֹות ֲאֶׁשר 

ם שימוש בפועל זה בלשון אנו מוצאי ,לעומת זאת 23.'הניח'א שבה רגיל הפועל "ההלכתית של לח

                                                                                                                                            
במשקל ' זמירה'מ(' זמירות'שם הריבוי : ל"עם שתי צורות מקבילות המשמשות בנפרד זו מזו בספרות חז' שירות'

ונתנו ידידים זמירות : "ראו למשל. 'תושבחות'ו, )1352' עמ', כרך ב, ראו בן יהודה(שמצוי בלשון האמוראים ) ְקִטיָלה

 ).'אמת ויציב': מתוך הברכה השלישית בקריאת שמע של שחרית" (ת תושבחותשירו

המופיע ביחידה שלפנינו ועוד כמה פעמים במקומות נוספים בהיכלות , )27ט ' דנ, 22כח , 23י ' יש(ביטוי מקראי זה  20

הוא שב ועולה אצל  ,לעומת זאת. אינו בשימוש כלל בשימוש חופשי בספרות חכמים, )283, 238, 112' סי: ראו(רבתי 

ת חוֹ כוֹ ם נְ יבָ ִׁש הֱ וֶ //  הצָ ָר חֱ נֶ וְ  הלָ ּכָ ז גֶ י רוֹ יעֵ בֵ ְּׂש הַ //  הצָ עֵ מוֹ  הלָ חֲ ים נָ ּלִ ת ּגַ ה בַ מָ לְ עַ  " :ראו למשל אצל הקליר. הפייטנים

' מהד[ 8-5' שו', מדבר אשר כפטיש': מתוך קדושתא לשבועות" (הצָ ְר ִת ה כְ פָ יָ ה ּבְ טָ רּום חֲ דֶ ֶּק ן ִמ מוֹ ָא // הצָ עֵ ל הָ דוֹ ּגְ 

//  כפלח מפולח כבדי בחצות // כלות ונחרצותירכיבהו מכות  // מחטאת מורדי בחג המצות"; )153: ס"תש, אליצור

יש להעיר שהשם המקראי ). 52-49' שו', איכה אומללו': מתוך קדושתא לשבתות הפורענות( "'נעו עורים בחוצות'

הוא רווח כצפוי בפיוט , לעומת זאת. אינה עולה כלל בלשון חכמים, ניאשר מצוי גם בספרות מימי הבית הש', ָּכָלה'

 ).במילון ההיסטורי מתועדים כמאה מופעים של צורה זו אצל הפייטנים השונים(

ְוִטַהר ֶאת ְוָיַׁשב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר ֶּכֶסף "(הפסוק ממלאכי וכן  86' בסי המופיע )2כג ' דב( "ְפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה: "כגון 21

שהיו כל הבריות לפניו ככסף לפני : "86' המהדהד מאחורי מה שמופיע בסי) ]3ג " [ְּבֵני ֵלִוי ְוִזַּקק ֹאָתם ַּכָּזָהב ְוַכָּכֶסף

ראו ) 4-1ג (לדיון בזיקה של הקטע מהיכלות רבתי למלאכי ...". איזה הוא כסף טהור, איזה הוא כסף פסול, צורף

 . מדמיון זה שליורד המרכבה יוחסו תכונות כמעט משיחיות שפר מסיק). 43-42: 1992(דבריו של שפר 

ואכן יונתן מתרגם . ל מן הארמית"אשר באה ללשון חז, )'פרי'ו(' ענף'במקום ' נוף'שמשת התיבה בלשון התנאים מ 22

ל "חקה מלשון חזהמקראית נד' ענף'כמו כן ). 30ב יט "ראו למשל התרגום למל(' נוף'בתיבה ' שורש'שליד ' פרי'כל 

עוד לעניין זה ". ענף עץ אבות"והיא מופיעה אך ורק בהקשר של מצוות ההדסים על דרך הכתוב , בהוראתה הכללית

 ).58: ו"תשס(ראו שרביט 

אבל ', הניח'לבין ' עזב'בלשון המקרא הייתה הבחנה ברורה מבחינת המשמעות בין ) 113: ז"תשכ(לדעת בנדויד  23

', עזב'את  בלע' הניח'לדבריו הפועל . 'הניח'אלא לעולם , וכמעט שאין למצוא עזיבה, חנהבלשון חכמים בטלה ההב

ניתן ) 357: ז"תשכ(בכמה דוגמאות שבנדויד מביא . היה פועל חי גם בארמית ובסורית' הניח'משום ש, שנעשה למיותר

אלו בני אדם  -)25א ' יש(' יכלו 'ה ועוזבי': "כך למשל', הניח'המקראי ב' עזב'רה לשון חכמים את לראות כיצד המי

, תבואה בבקשה: לפניהם הנח -)10יט ' וי( 'תעזוב) לעני ולגר('"; )א"ברכות ח ע, בבלי" (ספר תורה ויוצאין המניחין

 ).א"פאה ד ע, ירושלמי" (תלתן בעמיר
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הם , אך יחד עם זאת, נמצא אפוא שהמרכיבים הלקסיקליים נשאבו אומנם מן הפסוק 24.התפילה

    25.לי"הותאמו לדקדוק החז

 

 :זיקה ללשון חכמים. ב

 זיקתו. ללשון חכמים בנטייהסגנונה של היחידה מתאפיין גם , ללשון המקראמסוימת לצד זיקה 

ניכרת במיוחד בביטויים ובלשונות המזכירים את המשא ומתן  חכמים של החומר שלפנינו ללשון

כמו כן אנו מוצאים קווי לשון מובהקים המאפיינים את לשון  26.ל"ההלכתי המוכר מספרות חז

הצורה , )81' סי" (לידע"ו" לירד"צורת המקור  27,)91' סי(' אינו'השימוש בצורה : כגון, חכמים

' סי" (יהא בנידוי"ו 28)85' סי" (יהא מובדל"וכן ) 81' סי" (אומרהיה "המורכבת לפעולות הרגליות 

גם צירופים ]). 81' סי" [עתיד להיות: "למשל(' עתיד לפעול'או צורת העתיד המורכבת  29)92

: למשל, ל מצויים ביחידה זו"ומטבעות לשון שונים שמהווים חלק מסגנונה המיוחד של לשון חז

לשון " 31,)83' סי" (מעשים מקולקלים", )83' סי" (שים נאיםמע" 30,)81' סי" (מה שעתיד להיות"

                                                 
נא אל "; )חריתמתוך הברכה השנייה לקריאת שמע של ש" (נצח סלה ועד יעזבונוורחמיך וחסדיך אל : "למשלראו  24

לא , ולא זנחתנו עזבתנוולא  מלכינולא הכלמתנו "; )מתוך ברכת המזון לשבת" (תעזבנואלוהנו ואל ' תשכחנו ה

מצוי ' הנחה ונטישה'בהוראת ' עזב'כמו כן הפועל  .)מתוך ברכה אחרונה של תפילת העמידה" (הסתרת את פניך ממנו

והוא הולך ונעשה נפוץ , )ב"תענית ו ע, בבלי; ג"מב ע, ג,ם יאנדרי, ירושלמי: ראו(ב "מספר פעמים בודדות בלח

ר "שמו; מא; לט; א לג"פדר; ט; ח ,שופטים, ר"דב: ראו(הן במדרשים המאוחרים במקורות מאוחרים יותר הן בפיוט 

 30( אצל הפייטנים השוניםבמילון ההיסטורי מתועדות עשרות היקרויות ). ז,לב; א,כז; ח,כג; א,כ; ב,טז; כב,טו

 ).מתוכם אצל הקליר לבדו

אין 'ל) במקרא(' יפעל+ לא'על המעבר מ). ואילך 770: א"תשל(ל ראו בנדויד "בלשון חז' אין'-ב' לא'על החלפות של  25

 ).240-241: ח"תשס(שרביט ו) 530-529: שם(ראו בנדויד ' פועל +

מפני המלך : אלא מפני שלש מדות בלבדאין לו רשות לעמוד ("[...]  93' מה שמופיע בסי) כה: ח"תשכ(לדעת אורבך  26

אין בעלי אומנויות רשאין לעמוד מפני : "מה שמופיע בבבלימשמש כחיקוי ל ,[...]")ומפני כהן גדול ומפני סנהדרין 

על הרושם שמחברי הקטע נסמכו בדבריהם על היכרות מקודמת עם חומרים מספרות  .)א"קידושין לג ע( "'ח וכו"ת

 .ל ראו לקמן"חז

 ).699: א"תשל(ראו בנדויד  ;הרגילה במקרא' איננו'לעומת הצורה זאת  27

 .ל"היא על פי דרכה של לשון חז, כידוע, גם צורה זו ,מכל מקום". היה מובדל"בשאר כתבי היד מופיע  28

התנועה ). 376-379: ם"תש, הנמן(י באה על דרך הארמית כמקובל בלשון חכמים "צורת העתיד של הפועל הי 29

 ).55: ב"תשס, ברויארראו (ל "כפי שרגיל בספרות חז, א"ף כדי למנוע רצף של שתי אותיות ה"מנת באלהסופית מסו

תיאור של שימושיו השונים בלשון המשנה . ללשון חכמים ,כמובן, כזוקק אופייני' מה'יש להוסיף שעצם השימוש ב 30

 ).166: 1967(ראו פרץ ; ת נוספותותבניו' את כל', 'את'במקרא באים תמורתו ). 219: ה"תשנ(מצוי אצל אזר 
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הרי זה " 33,)93' סי" (כך היו שונים" 32,)92' סי" (תוקעין ומריעין ותוקעין", )84, 83' סי" (הרע

לרשימה זו ניתן להוסיף גם מבנים תחביריים  35).92' סי" (ניתנה רשות" 34,)93' סי" (מתחייב בנפשו

' ...אלא... אין' והמבנה 36'כל העושה'שימוש בפסוקית : כגון, חכמיםשונים המאפיינים את לשון 

  37]).93' סי..." [אין לו רשות לעמוד אלא מפני("

' בריה'השם : מן הדוגמות הבאות גם ניכרתהזיקה ללשון חכמים בתחום המילוני 

' סי" [לו להיזקק"'; זיקה וצורך'במשמעות ( 'זקק'הפועל  38,])86' סי" [בריות["' אדם, יצור'(=

                                                                                                                                            
אך ספק אם נקרית בו המשמעות הרווחת בלשון חכמים , במקרא שלוש פעמיםאומנם ל מצוי "הפועל קלק 31

 ]).208: א"תשמ[והשוו מורשת ; 5973' עמ, ראו בן יהודה(' להרוס', 'להשחית'

 .יג,א; ו,תענית א, תוספתא; )69' עמ, הורוביץ' מהד(במדבר עג  ספרי: ראו למשל 32

' שנה'כמו כן ידוע הוא שהפועל ]). 441: א"תשל[ראו בנדויד (המקראית ' ככה'לית של "היא החלופה החז' כך' 33

יש להוסיף שאנו מוצאים . )]לא-כט: ע"תש[אשר -ברעל כך ראו (ל "מאפיין את הטקסטים ההלכתיים של ספרות חז

ברם ראוי להעיר שהצירוף שלפנינו  ).ד,תענית ד ,משנה( [...]" שונהרבי יהושע  כך היה: "מבנה זהה בלשון המשנה

רגיל " (כך שנו חכמים: "כגון, מזכיר מאוד צירופים דומים שרווחים בעיקר במדרש המאוחר ובשכבת התנחומא

על . 62' עמ, היכלות זוטרתי, וראו על כך גם אליאור; )רגיל בתנא דבי אליהו" (כך שנו חכמים במשנה"ו) בתנחומא

 .הלשון שביחידה זו לרבדים המאוחרים שבלשון חכמים ראו עוד בהמשך זיקתה של

למאפיין זה ראו . ו על דרך השלמים"גזרת ע: חכמים עולה אחד מסממניה המובהקים של לשון' התחייב'בצורה   34

 ).144: ו"תרצ(סגל 

גם מופיע וכך " (רשות ניתנה"דומה שיש לתקן זאת על פי ההקשר לאולם , "ניתנה תורה: "מופיע בי "אומנם בכ 35

" רשות"ה והנגזרת השמנית "השורש רש שכן יש הסוברים כי, יתכן שיש בצירוף זה שאיבה מארמית). נ-ו ו יד-בכתבי

ואולם יתכן ). 1הערה , 6742' עמ, כרך ז, יהודה-בן במילוןסיני -טורדבריו של  ראו(ל מן הארמית "הגיעו ללשון חז

יש להעיר שבלשון המקרא אנו מוצאים מנגד את ). 117הערה , 222: ה"תשנ[ ראו גלוסקא(שהמקור דווקא כנעני 

 .)442: א"תשל(ראו גם אצל בנדויד  על הבדל זה). 3ג ' עז" (ִרְׁשיֹון"

לי "זה אחד מן הסימנים המובהקים המבדילים בין הסגנון המקראי לבין הסגנון החז) 671: א"תשל(לדברי בנדויד  36

 .'העושה כך וכך כל': מאמרי חכמים הפותחיםרבות של המתאפיין במאות 

בלשון התנאים נעלמו תיבות אלה . דועו' כי אם', 'רק', 'אך': שים או מצמצמים בעזרת התיבותיבלשון המקרא מדג 37

 ).139-137: ה"תשנ(על דרך זו של תיאור הבלבדיות ראו אזר . שחדרה מן הארמית' אלא'והומרו בתיבה 

' במ( 'יצירה'= "ְּבִריָאה": שונות בשני סוגי כתיב ובשלוש משמעויות שימוש בתיבה זואת הבלשון המקרא מצאנו  38

שעולה בלשון  כדי להביע את המשמעות). 20לד ' יח(' שמנה'" = ִבְרָיה", )5יג  ב"שמ( 'סעודה, מאכל'= "ִּבְרָיה", )30טז 

מעות של רא היא נקרית לראשונה במשבלשון בן סי. 'מעשי ידיו', 'מעשיו', 'בני אדם' :חכמים משתמש המקרא ב

: ובכתיבים אלו) ִקְטָיה/ ְקִטָּיה (בלשון חכמים מתרחב שימושה והיא נפוצה בשני משקלים  ).15ס טז "ב(' אדם, יצור'

 ).28-27]: ג"תשכ[ב "תשל(ראו קוטשר . בריאה, בריא, ביריה, בריה
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" נוטלים(" 'נטל'הפועל  40,])93' סי" [מדותשלש "'; מעלה, תכונה'בהוראת ( 'מידה'התיבה  39,])81

 42]).81' סי" [להסתכל("בהוראה הקשורה לראייה  'סכל'הפועל  41,])82' סי[

 

המאוחרים ניתן להצביע גם על כמה זיקות לרבדים , שצויןכפי , מלבד זיקה כללית ללשון חכמים

: המופיע פעמיים ביחידה זו לשון הרע+  'רספ'דוגמה לכך ניתן למצוא בצירוף  43.ל"חזשבלשון 

מטילים , לשון הרעעליו  המספרגדולה מכולם שכל "; )83' סי" (יודע ומכיר בו, סיפר לשון הרע"

בדיקה מעלה שצירוף זה אינו  44).84' סי[...]" (צמחים וחבורות רעים , ומשליכים עליו כל מכות

                                                 
ג ' מל(' סינון וניקוי': ומשמעו) בבינוני בלבד(ל ובפועל בפיע, והוא משמש בקל, אינו נפוץ בלשון המקרא' זקק'הפועל  39

ראו מורשת ; והוא מתועד בבניינים קל ונפעל', זיקה וצורך'בלשון התנאים הוא משמש בעיקר במשמעות ). 7יב ' תה, 3

 .באופן הדומה למצוי בלשון חכמים אנו מוצאים גם בהיכלות רבתי שימוש בשורש זה בבניין נפעל). 155: א"תשמ(

, 365: ט"תשכ(ראו גרינולד ; היו שרצו להעניק לה מימד מאגי, שבהיקרות שלפנינו" להיזקק"באשר למשמעות של 

הטוען שפועל זה מציין את גרימת הופעתו של מלאך לפני המיסטיקן על מנת לעזור לו בעליית המרכבה ) 31הערה 

אינה רחוקה מרחק רב מן , אף היא, שמעות זואולם דומה שמ). 259]: 1980[ 1988(וראו גם שפר ; ובגילוי סודות

 .כפי שעולה בלשון חכמים' זיקה וצורך'המשמעות של 

ב ' זכ, 2כו ' שמ: ראו למשל(' רוחב/שיעור של אורך'אולם משמעה הוא תמיד , שכיחה בלשון המקרא' מידה'התיבה  40

ראו פון '; נתן'( nadānuמהשורש  middatu השאולה מאכדית, )4ה ' נחמ(' מס'ה בהוראת ָּד גם ִמ  יש להעיר שידועה). 5

בלשון , לעומת זאת .20ד ' כגון עז, )'מס'(מדה , מנדה: והמצויה גם בארמית מקראית, )א701, ב650, ב, מילון, זודן

בנותני  מידותארבע : "למשלראו  .'מעלה, תכונה': התנאים שכיחותה גבוהה ביותר ונוספה לה משמעות אחרת

; 2800' עמ', כרך ו, ראו גם בן יהודה). ב,י טו"מכילתא דרשב" (רחמים מדתאלי אין לי "; )יג,האבות , משנה" (צדקה

 .ל"בלשון חז' מידה'שעסק בשימושיה השונים של ) ח"תשס(וראו גם לאחרונה במאמרו של אליצור 

משת במקומו ל משת"לשון חז, לעומת זאת. לציון נטילה בידיים' לקח'ידוע הוא שבלשון המקרא משמש הפועל  41

' לקח'כמו כן הפועל  ).303]: ה"תשס[ט "תשס(אשר -של ברהערתו וכן ; )55: ה"תשכ(ראו קוטשר . 'נטל'בפועל 

שאילה מאכדית שבה השורש  יתכן שמדובר בתרגוםסבר ש) 55: שם(קוטשר  .'קנה'ל ל"נשתנתה הוראתו בלשון חז

 .'קנה'הוראתו גם  leqūהמקביל 

יסודו . ומשמש בה בבניין נתפעל, אייה נחשב לפועל שנתחדש לראשונה בלשון חכמיםבהקשר של ר' סכל'הפועל  42

ב כד "שמ: למשל(כפי שמצוי במקרא ,  to be foolishבמשמעות ' סכל' .)246: א"תשמ(ראו מורשת ; המקראי' שכל'מ

ה ארמית מובהקת בשאיל, look, observeבמשמעות ' סכל'נעלם בלשון חכמים ופינה את מקומו ל, )9ב טז "דה, 10

: שם[ראו מורשת '; התבונן', 'הביט'לחלוטין את ירש ' הסתכל'כמו כן בתרגומים . מוכר מרוב ניבי הארמית' הסתכל'(

 ).]18*הערה , 246

 ".כך היו שונים"ראו מה שהערנו קודם בהערה ביחס לצירוף  43

בהמשך היחידה אנו ]). י א"כ[ 421' סי(הצירוף עצמו מופיע עוד פעם אחת בספרות ההיכלות בהיכלות זוטרתי  44

 ). 91' סי" (מספר בגנותו: "מוצאים צירוף דומה
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בהם יש העדפה , )לרבות מקורות מימי האמוראים(מים ישראלים הקדו-קורות הארץנפוץ במ

הוא נפוץ בעיקר בתלמוד הבבלי ובשכבת , לעומת זאת 45.'לשון הרע+ ר "דב/ר"אמ'לצירוף 

ר בבנין "גם בדיקת התפוצה הכללית של השורש ספ 46).ובייחוד בתנחומא(המדרשים המאוחרת 

שכן הוא מתועד רק ארבע פעמים בלשון , מסקנה זושת מאש) כפי שעולה ביחידתנו(פיעל 

  48.ולעומת זאת עשרות פעמים בלשון האמוראים 47,התנאים

 

 :זיקה ללשון הפיוט. ג

ביחידת , )בעיקר ברובד ההמנוני(תי בניגוד למה שאנו מוצאים בחלקיו האחרים של היכלות רב

במקומות שונים על דוגמות  צבעתיה, מנםא. עולות זיקות רבות ללשון הפיוטלא  הימנוני הגדולה

הנעדרים ) הרבה פעמים היו אלה דווקא שימושים שנדירים במקרא(לשימושי לשון מקראיים 

אולם אין לראות בכך ראייה לזיקה ישירה ללשון , מלשון חכמים ואשר שבים ועולים רק בפיוט

בעיקר ) בתי בכללובהיכלות ר( ביחידה זודומה שהזיקה ללשון הפיוט נחשפת , עם זאת. הפיוט

; הנקרה בה פעמיים', מרכבה+ ש "חש'זהו המקרה של השימוש בצירוף . בתחום של צירופי הלשון

                                                 
; ב"יומא מד ע, ירושלמי; י, ב, ערכין, תוספתא; )326' עמ, הורוביץ ורבין' מהד(כ  , כספא, מכילתא: ראו למשל 45

' מהד(ו ,ר י"ויק; )1061' עמ ,שם(א ,פז; )182' עמ, תאודור ואלבק' מהד(א ,ר כ"בר; א"פאה טז ע; ב"דרין כג עסנה

 ).תשמז' עמ, שם(ה , לב; )שסא' עמ, שם(ז ,טז; )שסא' עמ, שם(ו ,טז; )שנח' מע, שם(ה ,טז; )ריא' עמ, מרגליות

ערכין טו ; ב"קו ע, א"סנהדרין קג ע; א"מב ע; א"סוטה ה ע; א"מכות כג ע ,בבלי: הצירוף מתועד במקורות הבאים 46

; יג,יא; ט,דרך ארץ רבה ב; ח,ד; ו,דרך ארץ זוטא ד; פרק ט) א"נ(נ "אדר; ב"ז ע תענית; א"פסחים קיח ע; ב"ע

אנו בתנחומא . תצוה רנח, תנחומא מאן; חוקת יט; שלח ט; ב; מצורע א; תזריע ט; ז; וישב ב; תולדות יב, תנחומא

המספר  ,למדנו רבינוי -'י אלהים הן האדם'ויאמר י': "'ספר'ל' אמר'דוגמה המבהירה יפה את המעבר מ גם מוצאים

נחתם גזר דין על אבותינו אלא  אשל .יתר מן העושה מעשההאומר לשון הרע ' :כך שנו רבותינו ?מהו עונשו לשון הרע

כאן ניתן ). ח בראשית, תנחומא( ]"ה,ערכין ג ,משנה[' 'וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי' :'שנ. על לשון הרע

ואילו  התנחומא עצמו ', עלשון הר+ ר "אמ': עדיין הצירוף הקדום יותרשנה מופיע לראות כיצד בציטוט מלשון המ

   .'לשון הרע+ ר "ספ'-נוקט ב

. ב"א וחוזר בלח"כמעט נעלם מלח' סיפור'במשמעות של ' סיפר'הפועל ) 30*הערה , 253: א"תשמ(לדברי מורשת  47

' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד[ספרי דברים שנה ( בלשון התנאים מתועדות פועל זהשל  ואכן רק היקרויות ספורות

יש להעיר שבשאר הבניינים אין הוא מתועד כלל בלשון . )יח,ראש השנה א; ז,כיפורים ב; יא,ברכות א, תוספתא; ]420

בלשון התפילה שהיא לשון  שימוש בפועל זה ,כצפוי, כמו כן אנו מוצאים. ')ים(סופר'למעט השימוש בשם , התנאים

 .ת ואינה מייצגת את הלשון החיהספרותי

כמו . ר מתועד בירושלמי אלא רק בבבלי"אין הפועל ספ', לשון הרע+ ר"ספ'יר שגם שלא כחלק מן הצירוף יש להע 48

 .כן הוא מתועד עשרות פעמים גם בפיוט הקדום
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בשל חשיבותה של דוגמה זו נרחיב בה . צירוף שמצאנו אותו עולה גם בשכבת הלשון של הפיוט

 .מעט את היריעה

ומיד בסמוך  92 'בסי) ובספרות ההיכלות בכלל(ביחידה זו מופיע פעמיים  ש"חשהשורש 

שלשה פעמים בכל יום בית דין שלמעלה [...] שתוקעין ומריעין ותוקעין , גדולה מכולם": 93' בסי

אלהי ישראל ' לומר יהא בנידוי לטעצש ייי, לירד ולעלות במרכבה[...] מיום שניתנה תורה לישראל 

מרום ולכל משרתיו  לו ולכסא כבודו ולכתר ראשו לבית דין שלמעלה ולבית דין שלמטה ולכל צבא

 כך היו שונין בצפיית המרכבה :ישמעאל 'ר'א. ועוזב אותו חושש במרכבהמי שעומד מפניו 

לך ומפני כהן גדול מפני המ: אין לו רשות לעמוד אלא מפני שלש מידות בלבדהחושש במרכבה 

 49...."ומפני סנהדרין

ואף , "ש במרכבהחוש)ה"(חוקרים שונים ניסו להציע פירוש לקטע סתום זה ולצירוף 

משמעותו של צירוף זה  קדישה דיון ארוך לבירורקויט ה .הגיעו לידי השערות מרחיקות לכת

, 92' לבין המשמעות השלילית העולה בסי 93' והבחינה בין המשמעות החיובית הקשורה בו בסי

 הצעות אחרות שהועלו בידי החוקרים 50.'מודאג או מוטרד'ש מלשון "שבה ביקשה לפרש את חש

או כתחושה ברע ' הרגיש'כלומר במשמעות של , ש בלשון חכמים"הושפעו מן השימוש בשורש חש

מכולם הגדיל לעשות הלפרין שביקש  51).ד,שבת יד, משנה" (החושש בשיניו"בדומה ל, ובכאב

לחבר ביטוי זה לתיאוריה שלמה שפיתח בספרו העוסקת בסטאטוס החברתי של מחברי ספרות 

  52.ההיכלות

לא אחד מחוקריה המובהקים של ספרות ההיכלות העלה את האפשרות  למעשה אף

שבה אנו מוצאים שימוש נרחב , מתוך השוואה ללשון הפיוט ש"חששניתן להבין את השורש 

, יש לציין, אם כי -הוראה זו עולה ככל הנראה כבר במקרא ( 'אש ובעירה'בשורש זה במשמעות של 

                                                 
ים אנו להניח ועל כן רשא' חושש במרכבה)ה('המכילה את הצירוף ) 2גי "כ(קטע זה יש לו מקבילה מן הגניזה  49

 .פרי רוחם של מעתיקים מאוחרים מחוגי חסידי אשכנזשהוא שצירוף זה אינו חשוד כתוספת או כשיבוש 

ה אנו מוצאים הבחנ )10-8: 1987 ,שפר( של היכלות רבתי לגרמניתבדומה לקויט גם בתרגום ). 143-142: 1994(קויט  50

 .'שקוע במרכבה/ מהרהר'שפורש כ 93' ן המופע בסילבי', בהדואג על המרכ'שפורש כ 92' בין מה שמופיע בסי

על השימוש בשורש . 'חשאי'פירוש נוסף שמציע ורטהימר הוא מלשון ). הערה יא, סט: י"תש(כך הציע ורטהימר  51

 ).ע"תש(וכן לאחרונה מאמרו המקיף של פרידמן ) 175-174(ש בלשון חכמים ראו מורשת "חש

 ).441: 1988(ראו הלפרין  52



 95 

לפי  54).היא חוזרת ונעשית נפוצה ביותר בלשון הפיוטו 53-שאין זה מוסכם על כל חוקרי המקרא

מיותר  55.'הבוער במרכבה'או ', העוסק באש המרכבה'הוא זה " החושש במרכבה"פרשנות זו 

   56.עניין האש בהקשרה של המרכבה עולה במפורש מהמשכו של החיבור בו אנו עוסקיםלציין ש

במשמעות (' חשש'אים שימוש בשורש כמו כן פרשנות זו מחוזקת מכך שאצל הפייטנים אנו מוצ

: כגון במסגרת הכינויים למלאכים(בייחוד בהקשרים העוסקים בענייני מרכבה ) 'אש ובעירה'של 

, "להבי חששים", "להקי חששים", "שרפי חששים", "פליאי חשש", "לוהטי חששים", "חששים"

  57)."חשמלי מרכבה חששם לא כבה", "חצובי חששים"

בו , שהתפרסם לאחרונה, עולה מפיוט של הקליר לפרשנות שהוצעה משמעותי קוזיחברם 

ְוָאז ְיִׁשיֵבם : "וזו לשונו; )'מרכבה'+ ' חשש'(באופן מפורש צירוף המכיל את אותם שני המרכיבים 

 םידָ ִר ְח הַ לְ  זּוּגְ יְר ִת וְ ן מהּוְת ה ִּת מַ [...] // ַמה ְּתַקְּנאּו ְּבֹצאן ָאָדם // ִּבְתׁשּוָבָתם ְלַהִּגיָדם // ְנכֹוָחה ְלֶנְגָּדם 

מי לא ': ה"מתוך הסילוק לר( 58"םדָ יָ ּבְ  תֶׁש וֶּׁש חֻ ה ְמ בָ ּכָ ְר ּמֶ הַ ד הוֹ //  םָד הוֹ  דעּותֵ את וְ א זֹ נָ  ינּוּבִ // 

הרי , בקטע זה" מחוששת"לפרשנות באשר ]). ז"תשס, יהלום ולפלר[ 198-186' שו', יראך מלך

עיון , ברם 59".חישה וקרבה יתרה"לשון שהמהדירים מעירים במקום שנראה לפרש זאת מ

כפי שרגיל בלשון ' אש ובעירה'בהמשכו של הסילוק מעלה שלא מן הנמנע לפרש זאת במשמעות 

                                                 
, מילון, ראו קדרי" (ַוֲחַׁשׁש ֶלָהָבה /  ֶּכֱאֹכל ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש: "24ה ' התקבולת ביש מן, לכאורה ,עולה' אש'= " חשש" 53

בלשון , מכל מקום]). 78: ט"תשל[ראו אלדר (' מוץ, עשב'בישעיה בהוראת ' חשש'יש שנטו לפרש את , אולם). 366' עמ

 .כפי שמצוי באופן נרחב בלשון הפיוט' אש ובעירה'בהוראת ' חשש'חכמים אין אנו מוצאים כלל את 

 ).קצה: ו"תש(ראו זולאי  54

. אולם לא זכתה להתייחסות מצדם של החוקרים שנזכרו, )44: ג"תשי(נדב -הצעה זו הועלתה כבר על ידי זליקוביץ 55

לעניין האש  נדב מעלה אותה תוך פקפוק מסוים ומביאה כראייה לזיקה שבין העיסוק במרכבה-זליקוביץ, כמו כן

, אין צורך לתור אחר ראיות מאוחרות שכן עניין זה עולה כבר במקרא ,אולם. מקורות מאוחרים ביותר מן הזוהר

והן ... כי המסתכל בו והמציץ והרואה אותו: "102' ראו למשל מה שמופיע בסי( ובודאי מצוי במפורש גם בחיבורנו

 ").מלהטין אותו והן שורפין אותו

  .מתראו הערה קוד 56

 ).שם(כל הציטוטים הנזכרים הם מתוך דבריו של זולאי  57

י אוקספורד "מתוך כ) ואילך 153: ז"תשס(יש להעיר שבקטע הפירוש האשכנזי המופיע במאמרם של יהלום ולפלר  58

ם מצייני, כמו כן. ים משאר עדי הנוסחנוסח זה אינו מקו, אולם". ת בידםמאושש"עולה הנוסח , )171אופנהיים ( 1207

ומופיעים בו , שככל הנראה לא הבין את שכתב, יד זה הועתק בידי סופר עם הארץ-המהדירים את העובדה שכתב

 ).154-153: שם(תיקונים ופירושים שהציע כאשר לא הבין את פשט הדברים 

 ).198הערה , 148: ז"תשס(יהלום ולפלר  ראו 59
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בסיומו של הסילוק אנו מוצאים . שכן הזיקה לעניין האש עולה באופן מפורש בהמשכו, הפייטנים

. ת עדיפותם של ישראלהמראה א, חטיבה שלמה העוסקת בהשוואה בין המלאכים לבין ישראל

מקטע זה עולה שעדיפותם של ישראל באה לידי ביטוי בעניין צפיית המרכבה שלה הם זוכים 

יכולת זאת מתאפשרת בזכות קיומה של מחיצה המתנשאת בין האל . וביכולתם להתייחד עם האל

מחיצת האש שורפת את המלאכים המכבים ". אש אוכלה"לבין ישראל והמגנה עליהם מפני 

מתיאור זה אנו למדים שהדימוי של  60.ופם את האש בפני ישראל הזוכים להתייחד עם האלבג

ומסתבר שהכוונה בקטע לעיל היא , סכנת השריפה בעת הקרבה לאל היה בתודעתו של המחבר

שעדיפותם של ישראל על פני המלאכים היא בכך שהם שולטים במרכבה למרות היותה 

, )'מאגרים'תוכנת (זו נותחה היקרות זו גם במילון ההיסטורי  על דרך. 'בוערת'כלומר , "מחוששת"

כפי (ש "ש ולא חו"ונדמה שזה הניתוח הנכון גם לאור העובדה שבפועל שלפנינו יש את השורש חש

 ). שרצו המהדירים לפרש

בהוראה הקשורה ' חשש'עיר שגם אם השימוש בביחס לדוגמה זו וא אסכם אפוא דבריי

שכן יתכן ששימוש זה מצוי (ף זיקה ישירה בין לשון הפיוט ללשון ההיכלות אינו חוש' אש ובעירה'ל

מכל מקום השימוש בשורש זה בהקשר של ענייני מרכבה ובפרט במסגרת הצירוף , )כבר במקרא

דומה שבמקרה של הפיוט , מלבד זאת .מורה על זיקה בין השניים' מרכבה'+ ' חשש'הלשוני 

כיוון שמדובר , למה שמופיע בהיכלות רבתי ספרותיתזיקה ניתן לדבר גם על , הקלירי שהוזכר

אם כי קשה לקבוע באופן נחרץ ; בביטוי ייחודי שאין למצוא לו לפי שעה אח ורע במקורות אחרים

, מלמדת אותנו על תופעה', מרכבה+ ש "חש'הדוגמה של הצירוף הלשוני . את כיוונה של זיקה זו

הזיקה הלשונית של ההיכלות לפיוט מתגלה דווקא ש, אשר נפגוש אותה עוד כמה וכמה פעמים

 .בתחום של צירופי הלשון

 

  :ם הנקרים ביחידהשימושי לשון ייחודיי. ד

 : 'הכשלה'שם הפעולה ) 1

 )85' סי" (גדולות רעות נופלות עליו מן השמים הכשלותוכל הנכשל בו "... 

צורה זו . וד באף מקור אחרהינה ייחודית לספרות ההיכלות ולא מצאנו לה תיע' הכשלה'הצורה 

 85' סי" (מכשולות"שבו עולה צורת הרבים  22מי "היד שבסינופסיס מלבד כ-מתועדת בכל כתבי

                                                 
בדברים אלה נרמז גם המדרש , שמעירים המהדיריםכפי  ).132: ז"תשס(זו ראו יהלום ולפלר לתיאור חטיבה  60

, 151: שם; ראו יהלום ולפלר( על כך שישראל היו לפנים מהמלאך והוא מכבה לפניהם את האש) יב,א(ר "המופיע בדב

  ).246הערה 
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זה האם גרסתו  בהקשרלהכריע  קשהאולם , 22מי "יתרונותיו של כעמדנו על מנם א]). 22מי "כ[

נחשב לשם " ִמְכׁשֹול"השם . בשל נדירותה, ראויה לציון' מכשולות'מכל מקום גם הצורה . עדיפה

אינה ' מכשולות'אולם צורת הרבים , )165קיט ' תה; 14נז , 14ח ' יש; 19ז ; 20ג ' יח: ראו(מקראי 

והוא שב ועולה כמה , כמו כן שם זה אינו מצוי בשימוש חופשי בלשון התנאים .מתועדת במקרא

על פי , ה זו מתועדתצור. 'מכשולות'אם כי גם שם אין מתועדת הצורה  61;פעמים במדרש המאוחר

אני 'וכך מופיע בסליחה ; בר יצחק שמעוןאצל הפייטן , רק עוד פעם אחת, החומר המצוי בידנו

 י3נֶ פָ ב לְ ַר עֱ יֶ  // תלוֹ וֹ ׁשכְ ִמ ם ֵר הָ וְ  3ְּמ עַ  -ֶר ה דֶ ּנֵ ּפַ  / תלוֹ ְׁש ם ּכֹ יִ ּכַ ְר בִ ָרפֹות ּום יִ ַד ץ יָ ּמֵ אַ ק וְ ּזֵ חַ : "'קראתיך

אם אכן הנוסח  62]).קסה: ץ"תרח, הברמן[ 14-13' שו" ('תוֹ ּלִה ב ְּת ׁשֵ יוֹ  ׁשדוֹ ה קָ ָּת אַ וְ  / תלוֹ י עוֹ ׁשַ ן ּכְ חַ ַּת 

 .הרי שיש לפנינו ראייה נוספת לזיקה ללשון הפייטנים, הוא הנכון 22מי "שבכ

 

 : בהוראה אקטיבית) או מובהל(' מבוהל') 2

 )85' סי]" ([...בכל מדותיו  ומבוהלגדולה מכולם שיהא מובדל מכל בני אדם "

שכן מדובר ברשימה של  ,אינו מסתבר בהקשר שלפנינו' מפוחד'כ' מבוהל'הפירוש הרגיל של 

ניתן לחשוד שצורה זו  ,אי לכך. מעלותיו ויתרונותיו של יורד המרכבה על פני בני אדם אחרים

 ואכן מתוך השוואה). מפיל פחד ובהלה(' מבהיל'כלומר , משמשת כאן בדומה להפעיל שבלשוננו

' מבוהל'הצורה . נראה שאכן זו הכוונה, של צורה זו במקומות נוספים בהיכלות רבתי הלשימוש

מידה : "'נורא'בהיכלות רבתי ופעמים רבות בצמוד או בהקבלה למילה  מתועדת במקומות שונים

כי על כסא ", )110' סי" (ומבוהלותונוראות [...] מכות גדולות ", )102' סי" (מבוהלהנוראה מידה 

 מבוהלבבזק ", ])2גי "כ[ 191' סי" (מבוהלמלך ", )153' סי" (אתה יושב ומבוהלם ונישא נורא ר

" ומבוהלהראייה נוראה ", )213' סי" (ומבוהליםעזים וקשים נוראים ", )198' סי" (בחשמל נורא

" מבוהלויקר נורא [...] מלך רם ונישא ", )243, 241' סי" (ומבוהלשר נכבד ונחמד ונורא ", )216' סי(

בחלק מכתבי היד ישנו  ]).1גי "כ[ 306' סי( ומבוהלנורא ) נורא(מי לא ירומם אותך מלך ", )256' סי(

נמצא אפוא שניתן להבין את הצורה . 'מבוהל'במקום  'מובהל' וניתן למצואמופעל /חילוף מפועל

יתן להתרשם בכל אופן מן הדוגמות שהובאו נ. שלפנינו לא כבינוני ּפּועל אלא כבינוני הופעל

                                                 
מא תנחו; ה, וישלח, תנחומא; )375' עמ, מנדלבוים' מהד(יז , שובה, כ"פדר; יא,ב; ד,דרך ארץ זוטא א: למשל ראו 61

 .קכח, ניצבים, מאן

והוא הושפע ללא ספק מספרות ההיכלות כפי , בהם בדרך כלל שנעסוקפייטן זה מאוחר לפייטנים האחרים  62

אופן מיוסד מספר ): "מד' עמ( 'ועתה בנים שירו למלך'היד לאופן -באחד מכתבי שמעידה על כך הערה המופיעה

 ).יח: ץ"תרח, מןהבר(בעניין זה וראו גם דבריו של המהדיר  ".היכלות
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כפי שרגיל , שמעות של מי שמטיל פחד על אחרים ולא בהוראה פאסיביתשהפועל שלפנינו בא במ

אשר בו , כבר במקרא, למעשה, ניצני הטשטוש בין פעלים עומדים לסבילים מצויים. בלשוננו כיום

בינוני כי אם גם בהוראת , משמש משקל ָקטּול לא רק בהוראת בינוני סביל הנגזר מפעלים יוצאים

כמו כן אנו מוצאים ששימוש זה הולך ומתרחב במידה מסוימת בלשון  63.פעיל של פעלים עומדים

מכל  ,אולם .חכמים שבה ניתן למצוא גם צורות מפּועל שאינן משמשות במשמעות הפאסיבית

במשמעות ' מבוהל'לשימוש בצורה ) כולל בפיוט(במקורות האחרים תיעוד בטוח  נמצאלא , מקום

ראוי להעיר  .ועל כן ניתן להחשיב זאת כשימוש לשון ייחודי לספרות ההיכלות 64,אסיביתשאינה פ

שהתופעה מתרחבת עוד יותר בלשון הפיוט שבה שכיחות צורות פאסיב בבניינים ּפּועל והּופעל 

מכל מקום  66.בלשון הפיוט אף הלך והתרחב השימוש בבניין הופעל 65.שמשמעותן אינה סבילה

אינו , בהיכלות רבתי שניתן למצואכפי , הופעל במשמעות שאינה סבילה/ועלהשימוש בבנייני פ

אופייני ללשון חכמים ויתכן שהוא מלמד על זיקה נוספת ללשון הפיוט שבה תופעת השימוש 

בפעלים אלה במשמעות שאינה סבילה מתרחבת ביותר והיא נחשבת לאחד ממאפייניה של שכבת 

 .לשון זו

 

 

 

 

 

                                                 
 ).ואילך 67: ג"תשי-ב"תשי(ראו בלאו  ;ראתו של הפועל העומד לפועל הסבילגרמה לכך כנראה קרבת הו 63

האחת במכילתא  :עלּול בבינוני ּפ"ל שבהן מצאנו צורות החשודות כבה"ספרות חזבלבד בישנן שתי היקרויות  64

דומה שקשה להכריע מבחינת בשתיהן  ,אולם .ב"גיטין ד ע, והשנייה בבבלי) 4' עמ, אפשטיין ומלמד' מהד(ו ,י ב"דרשב

 bewildering: זאת יאסטרוב מפרש, כמו כן ביחס להיקרות בבבלי גיטין. עלּואכן מדובר בבינוני ּפהנוסח האם 

 .ואם כן אין מדובר באותה המשמעות שפגשנו בהיכלות, )'להביך, לבלבל'(=

ַיד ָּכל ָעֵמל : "'תכפּו עלינּו צרֹות'כ "למשל בפיוט הסליחה העתיק ליו להדוגמה לתופעה זו עו). א"תשמ(ראו יהלום  65

כאן אנו ). 492' עמ, גולדשמיט' מהד, כ"יו" (ַטרָּפם *א ֻסַּפק ָלמוֹ / ֻטְלְטלּו ִמָּים ְוַעד ָים // ָיְרָדה ְוֵאין ִמי ַיֲחִזיק / ְּבִכְׁשרֹון 

יר מתוך דוגמה נוספת ניתן להזכ. כפי שרגיל במקרא ובלשון חכמים, )הספיק(במקום בבניין הפעיל " ֻסַּפק"מוצאים 

; 6937, א, דוידזון" (ֶטֶרם ֻחוָּמָצה ֲחָרָרה ֻחוָּפזּו ָלֵצאת: "'אסירים אשר ּבכשר שעשעת'הקדושתא של הקלירי לפסח 

אנו מוצאים צורות  גם כאן). T-S NS 110:42' וקמברידג, 55דף , 2714הנוסח הוא על פי שני קטעי הגניזה אוקספורד 

 .הרגילה בלשון חכמים) 'החמיץ'(במקרא ולעומת צורת ההפעיל ' ֶיְחַמץ'לעומת , "ֻחוָּמָצה: "פאסיב שאינן פאסיביות

 ).  38: ח"תשכ(ראו אבינרי  66
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 ם לספרות ההיכלות צירופים אופייניי. 3

 

 יבחנובמסגרת זו . שלא נידונו בסעיף הקודם, בקש לבחון כמה שימושי לשון נוספיםבסעיף זה א

). דהיינו שחוזרים יותר מפעם אחת בספרות זו( אך ורק צירופים שאופייניים לספרות ההיכלות

שכן , ערך מוסףישנו , לעיון בצירופי הלשון האופייניים לספרות ההיכלות, כפי שהוסבר במבוא

עסוק כמו כן מכיוון שא. המקורות השוניםהוא עשוי לחשוף בין השאר גם זיקות ספרותיות בין 

על היחסים גם לעמוד  ניתן יהיה, בצירופים שנקרים יותר מפעם אחת בספרות ההיכלות

ולהרים תרומה לשאלות הקשורות בעריכתה , המתקיימים בין חלקיה השונים של ספרות זו

 ). כפי שצוין בהרחבה במבוא(התהוותה  ובתהליכי

ואכן  67.במעלותיו של יורד המרכבה, כאמור, מבחינה תמאטית היחידה שלפנינו מתמקדת            

במעלותיו , אנו מוצאים בה כמה צירופים אופייניים לספרות ההיכלות העוסקים ביורד המרכבה

אנו מוצאים , ביחידת המנוני הגדולהאינו עולה ' מרכבה) י(יורד'למרות שהכינוי . ובפעילותו

 לירד[...] מה אלו שירות שהיה אומר מי שמבקש : "81' בסי, פעמיים התייחסות לפעילות זו

ראוי אפוא להקדיש מקום במסגרת ". לירד ולעלות במרכבה: "92' ובסי" בשלום ולעלות בשלום

נוספת הנזכרת אף היא  פעילות. במרכבה+ ה "על/ד"ירהדיון להלן לניתוחם של צירופים מסוג 

מה אלו שירות שהיה אומר מי שמבקש להסתכל : "היא עניין הצפייה במרכבה ביחידה זופעמיים 

צפיית 'הצירוף הקפוא ). 93' סי[...]" (כך היו שונים בצפיית המרכבה "; )81' סי" (בצפיית המרכבה

דיש אף לו דיון מעמיק ויש מקום להק, מופיע עוד כמה וכמה פעמים בספרות ההיכלות' רכבהמ)ה(

 .במסגרת זו

בשונה מקטעים אחרים , ואי לכך, עיקר עניינה של היחידה הוא הצופה המרכבה, כאמור            

 ביחידה זו ניתן למצוא, יחד עם זאת. אין התייחסות רבה למלאכים או לאל עצמו, בהיכלות רבתי

כמו כן אנו . לקמןויש לדון בו , )92 ,81' סי(' אלהי ישראל' ש ייטעצ': פעמיים את הכינוי לאל

כסא 'מוצאים כינויים שאופייניים לספרות ההיכלות הקשורים במקום מושבו של האל כמו 

באשר לכינויי  68).81סי (' חדרי היכל ערבות רקיע'וצירוף הסמיכות המורכבת ) 92, 81' סי(' )ו(כבוד

בית 'ו', צבא מרום': יה של מעלהניתן בכל זאת למצוא שני כינויים המתייחסים לפמל, מלאכים

 .בהם גם אבקש לעסוקומכיוון שהם נקרים גם במקומות נוספים ', דין שלמעלה

                                                 
 ).1990(ושפר  )1986( וורסראו ניתוחיהם של  67

 .'ערבות רקיע'ו' x חדרי היכל': לצורך הניתוח בחרנו לחלק את הצירוף האחרון לשניים 68
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הנחשבים לחלק מן המינוח ', למרכבה+ ה "על/ד"יר'פתח את הדיון בצירופים מסוג א           

מה ועלו כ, מינוח זה זכה להתייחסות נרחבת במחקר. הטכני המאפיין את ספרות ההיכלות

מסקנות שיש להן השלכות לשאלת היחסים הספרותיים שבין החלקים השונים של ספרות 

כמה מן המסקנות שהעלה המחקר בעניין זה . ההיכלות ולסוגיית אחידותה ותיחומה של ספרות זו

 69.תי"ף בי"בסיס לדיון בצירופים שינותחו בהמשך על פי סדר אלכישמשו 
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 מרכבה)ב+ (ה  "על/ ד "יר

 

צירופים מסוג זה המכילים את ). 81' סי" (לירד ולעלות במרכבה: "עולה הצירוף זוביחידה  

נקרים במקומות שונים בהיכלות רבתי ובספרות ההיכלות ' מרכבה'השם + ' ה"על'/'ד"יר'הפעלים 

וח חוקרים שונים עסקו במינ 70.ונחשבים לאחד מסממניה המובהקים של ספרות זו, בכללותה

בעיקר נעשו ניסיונות שונים להבין את פשרו . ובפעולת הירידה' יורדי מרכבה'הטכני הקשור בכינוי 

ביטוי ייחודי זה מציין באופן תמוה דווקא  71.'לירד למרכבה'של השימוש הפרדוקסאלי בביטוי 

כיוון שסוגיה זו . כמתבקש, ולא את פעולת השיבה מהמסע השמימי, את פעולת העלייה השמימה

. אין טעם לחזור ולדון בדעות השונות או לנסות להכריע ביניהן, זכתה להתייחסות רחבה ביותר

דומה גם שמה שלא נאמר בהקשר זה יוותר בגדר השערה וקשה מאוד להכריע מניין הגיע שימוש 

כמו כן חוקרים שונים עמדו על ייחודיותה של הטרמינולוגיה הקשורה בירידה . ייחודי זה

לכך מיותר לציין שבעניין זה לא מתקיימת כל זיקה למקורות ספרותיים אחרים ואי , למרכבה

שבלשון ) אשר צוינה זה מכבר(בהקשר זה ראוי להזכיר גם את העובדה ). מחוץ לספרות ההיכלות(

/ ה "שנ': כגון, חכמים אנו מוצאים צירופים חלופיים לציון העיסוק המיסטי הקשור במרכבה

זו מצטרפת לפרטים נוספים שבהם אף מסקנותינו מצביעות על נתק  הבחנה 72.'במרכבה+ ש "דר

 .בין הפרזיאולוגיה האופיינית לספרות חכמים לבין זו שבשימוש בספרות ההיכלות

רלוונטי ביותר לדיוננו ולשאלות הקשורות בעריכתה של , בכל זאת, מחקר אחד, ואולם

היא למחקרה של קויט אשר  וונתניכ .ספרות ההיכלות וביחסים השונים המתקיימים בין חלקיה

                                                 
 ).1995(לאורך ספרה של קויט  מצויניתוח מלא של כל ההיקרויות בספרות ההיכלות  70

ד לפני יור'הצביע על קשר אפשרי לביטוי התלמודי ) 1הערה , 20: 1965(שלום  .במחקרנזכיר כמה מן הדעות שעלו  71

 ,וון זה וראה במיסטיקן מעין שליח ציבור מיסטי היורד למרכבהיפיתח אף הוא כ) 479: א"תשמ(גרינולד . 'התיבה

השווה זאת לירידתם למים של בני ישראל בים ) ואילך 226: 1988(הלפרין  .שליח הציבור יורד לפני התיבהשכשם 

, זה אינו מכיל משמעות פרדוקסאלית כפי שנראה במבט ראשוןביקש לטעון שביטוי , לעומת זאת, )1993(וולפסון  .סוף

כמו כן לדעת דן . בתוך תהליך העלייה השמימה) האחרון למעשה(משום שהוא מתייחס אך ורק לשלב מסוים 

 "ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי: "ד מתוך זיקה לפסוק משיר השירים"יש להבין את השימוש בפועל יר) 50הערה , 691: ט"תשס(

ת על רקע התרבו' ירידה'לשורשיו של המונח . 'סוד האגוז'עם המרכבה במקורות של  מזוהה' נת אגוזג'משום ש, )11ו (

  ).148-145במיוחד : 1995(ראו סטרומזה ' 'Katabasisח היווני הלניסטית והשוואתו למונ-היוונית

שראה , רינולד עצמו נטה לסבור כשלוםג, למרות הבחנה משמעותית זו). 259 :ז"תשכ(ראו דבריו של גרינולד  72

 ).260: ראו שם(ספרות זו כחלק מעולמם של חכמים 
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זכיר א. 'למרכבה+  ה "על/ד"יר'ים ממין הוקדש כולו לניתוח ההיקרויות השונות של צירופ

 . שאת תקפותן נבקש לבחון לאורך מחקר זה, בקווים כללים כמה ממסקנותיה

טענתה המרכזית של קויט היא שהקטעים הקשורים במישרין לטרמינולוגיה הייחודית 

והחלק בהיכלות רבתי  8גי "אך ורק קטע הגניזה כ(ה למרכבה הם מצומצמים ביותר של היריד

-268' סי(למעשה גם בתוך היחידה מהיכלות רבתי ]). 268-198[' סי[המתאר את המסע השמימי 

שאנו , כמו כן הקטעים האחרים בהיכלות רבתי 73.היא מצאה שני תיאורי ירידה שונים) 198

משמשים כמעין מסגרת למקרופורם כולו , לוגיה של הירידהמוצאים בהם שימוש בטרמינו

ומשקפים ניסיון לחבר קטעים שאינם קשורים במישרין לירידה למרכבה עם התיאורים 

' סי[שכאמור נזכרים במישרין אך ורק בחלק המתאר את המסע השמימי (המובהקים של הירידה 

עניין זה בא . תר ולא עבר עריכה הדוקהלדבריה החומר בהיכלות רבתי הינו גולמי ביו 74]).268-198

לידי ביטוי גם בכך שיש בידנו כמה תיאורים שונים הקשורים לירידה למרכבה ותיאורי מסעות 

אחד מן הקטעים בהיכלות רבתי הבולט בשונותו של המסע . שמימיים אחרים השונים לגמרי

ר כונה על ידי קויט אש, )121-107' סי(השמימי המתואר בו הוא סיפור עשרת הרוגי מלכות 

ניתוחה של קויט מותיר אפוא רושם שהמקרופורם היכלות רבתי הוא מעין . 'ירידה-פסאודו'

השלכותיו של מחקרה של קויט מעלות כמה שאלות  75.פסיפס של קטעים שונים שהודבקו זה לזה

עריכה בקש לעמוד על אופיו של תהליך הכך למשל א. מה זוויות במחקרנו אנושראויות להיבחן מכ

שעבר המקרופורם וכן לבחון האם ישנו ביסוס לכך שהיכלות רבתי אכן הורכב ממסורות שונות 

את שונותה של היחידה העוסקת באופן , על פי קריטריונים לשוניים, כמו כן ראוי לברר. ומנוגדות

ולבדוק האם ישנן ראיות לכך שהיא משתייכת לשלבים , )268-198' סי(מובהק בירידה למרכבה 

גם הגדרתה של היחידה העוסקת בעשרת , מלבד זאת. מוקדמים בהתגבשותו של המקרופורםה

המלמדת על כך שלדעת קויט יש להחשיבה כאחד ', ירידה-פסאודו'כ) 121-107' סי(הרוגי מלכות 

להבחן בצורה מעמיקה  ראויה, מן השלבים המאוחרים בהתגבשותו של המקרופורם היכלות רבתי

 .שות בפרק שיוקדש לכך בהמשךבקש לעכפי שא, יותר

מסקנות חשובות נוספות העלה דיונה של קויט ביחס למקרופורמים האחרים של 

חלקו . ובלתי אחיד, קויט הראתה כיצד ספרות ההיכלות מתאפיינת באופי מגוון. ההיכלות

אינו מכיל חומרים הקשורים לירידה למרכבה ומכיל ) 374-335' סי(הראשון של היכלות זוטרתי 

                                                 
  ).120-114' ובייחוד המסקנות שבעמ, ואילך 60 :1995(ראו קויט  73

 ).179  :שם(  .A.4בפרק  ראו מסקנותיה 74

 .לגבי עמדתה של קויט) 252-251: 2005( ראו דבריו של בוסתן 75
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ואילו חלקו השני של , יאורים אחרים של מסעות שמימיים הדומים למה שמצוי בספרות חכמיםת

אם כי אף הוא מכיל (מתאפיין דווקא בזיקה לטרמינולוגיה של הירידה למרכבה ) 426-407' סי(

עניין זה מלמד על אופיו הפרגמנטרי של  76).שלושה קטעים השונים מהותית האחד מן השני

אף המקרופורם מעשה מרכבה מתאפיין . על כך שאף הוא לא נערך באופן קפדניהיכלות זוטרתי ו

וניתן למצוא מקומות בודדים שבהם , בזיקה מועטה מאוד לטרמינולוגיה של הירידה למרכבה

עיקר עניינו של מעשה מרכבה הוא התפילות הנחוצות למסע השמימי ולא  77.עולה זיקה שכזו

יותר מאשר ) סודו של שר תורה(בה מתעניין בעיקר ברז המקרופורם מרכבה ר. החיזיון עצמו

ברעיון המסע השמימי ובהתאם לכך אנו מוצאים בו זיקה מועטה ביותר לטרמינולוגיה של הירידה 

לעומת כל המקרופורמים הנזכרים  78.פחות אפילו ממה שמצאנו במעשה מרכבה; למרכבה

מתייחד בכך שבחלק ' הרי שחנוך ג, השמקיימים אי אלו זיקות לטרמינולוגיה של הירידה למרכב

קויט מסכמת דבריה וטוענת שאילו קבענו את . מכתבי היד שלו לא עולה כל זיקה לירידה למרכבה

גבולותיה ותיחומה של ספרות ההיכלות רק על פי ההיקרויות השונות של הטרמינולוגיה הקשורה 

ין להחשיבו כחלק מספרות א' לירידה למרכבה היה יוצא שעל פי חלק מכתבי היד של חנוך ג

כמו כן ניתוחה עשוי להעלות את המסקנה שהירידה למרכבה הייתה המרכיב הבסיסי  79.ההיכלות

, אולם. של ספרות ההיכלות ואחר כך ספרות זו הורחבה על ידי מרכיבים אחרים כמו שר תורה

, היכלותכדי לבסס קביעות אלה ובכדי להכריע האם יש להחשיב טקסט מסוים כחלק מספרות ה

כמו כן לדבריה בכדי לדון . מודה קויט שעלינו לבחון מסורות נוספות מלבד עניין הירידה למרכבה

בשאלת התיארוך יש לבחון את המסורות שבספרות ההיכלות לאור מסורות מקבילות שמחוץ 

מבקש לעסוק במישרין בשני העניינים  המחקר הנוכחי, כפי שתואר בפרק המבוא. לספרות זו

בכדי לדון בשאלת , בחינה של מסורות אחרות בתוך ההיכלות: ם ממחקרה של קויטשנעדרי

 .והשוואה למקורות אחרים בכדי לדון בשאלת התיארוך, תיחומה של ספרות זו

ידות שינותחו וכן ביח(שבניתוח הצירופים שיובאו בהמשכו של פרק זה  לסיכום אציין            

, בקש לדוןבעיקר א. ותן של מסקנותיה של קויטתקפבקש לבחון את א) בהמשכה של העבודה

נסה לזהות את השלבים השונים וא, בשאלת העריכה של היכלות רבתי ,לאור מסקנות אלה

יצביע אף הוא על עריכה  יש לבחון הא הניתוח המוצע בהתאם לכך. בהתגבשותו של המקרופורם

                                                 
 ).ואילך 186 :שם( ק בהיכלות זוטרתיבפרק העוסראו דיונה  76

 ).ואילך 129: שם(דיונה בפרק העוסק במקרופרום מעשה מרכבה ראו  77

 ).ואילך 304: שם(בפרק העוסק במקרופורם מרכבה רבה ראו דיונה   78

 ).384: שם(בסיום הספר  מסקנותיהראו  79
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מותו של החומר המצוי ביחידה בשונותו ובקד, מבחינה לשונית, רופפת למדי והאם ניתן לתמוך

או לחילופין באיחורה היחסי של יחידת עשרת ) 268-198' סי(העוסקת בתיאור העלייה השמימה 

בדבר אופייה המגוון והלא אחיד של של קויט כמו כן  מסקנותיה ). 121-107' סי(הרוגי מלכות 

אשר ' ורם חנוך גבפרט בלטה הדוגמה של המקרופ. ספרות זו בכללותה ראויות להבחן גם הן

, הניתוח של הטרמינולוגיה של הירידה העלה ספק בדבר שייכותו לשאר החומר של ההיכלות

לבדוק האם יעלו ממצאים נוספים אשר מצביעים על זרותו ושונותו  של מקרופורם , אם כך, וראוי

 . זה מיתר החומר
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 הבית דין שלמעל

 

' סי( בהיכלות רבתיוכן כמה פעמים ]) 2גי "כ[ 92, 85' סי(חידה שלפנינו צירוף זה מצוי פעמיים בי

כפי  80.בספרות ההיכלות בכללותהו) 230, ]3גי "כ[ 121, ]3גי "כ[ 120, ]3גי "כ[ 112, 108, 100

לתת את הדעת לכך שרוב  ראויו, מדובר בצירוף אופייני ללשון חכמים, עמוד על כך לקמןשא

 זיקות הדוקות במקרופורם היכלות רבתי המקיימותבשתי היחידות  עולות דווקאהיקרויותיו 

-121' סי( היחידה הנידונה בפרק זה ומעשה עשרת הרוגי מלכות: ולסגנונה לשון חכמיםמדי לל

בשל העובדה שעיקר עיסוקה של ספרות ההיכלות הוא בעולם העליון ובענייני הפמליה  81.)107

ייחוד בולטת היעדרותו ב 82.זובספרות  יחסיתמועטה  השמימית מפתיע למצוא צירוף זה בתפוצה

עוסק בהרחבה בפמליה בספרות ההיכלות שהעיקרי  המקרופורם ',חנוך גמלשונו של המוחלטת 

  83.השמימית ובסדרי כתות המלאכים המקיפות את האל

עולה לראשונה רק בלשון ' דין-בית'הצירוף הכבול ידוע הוא ש, באשר למקורו של הצירוף 

ורק לעיתים הוא מזדמן בצמידות , א"המקראי נעלם כמעט לגמרי מלח' שופט'לעומתו . חכמים

' מטה'ל מחל לראשונה התפקוד השמני של הצורות "כמו כן רק בספרות חז 84.למובאה מקראית

בדרך כלל תוארי פועל לציון , בלשון המקרא הן מתפקדות כתארים בלבד ,לעומת זאת 85.'מעלה'ו

  ;)43דברים כח " (ר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּב& ַיֲעֶלה ָעֶלי& ַמְעָלה ָּמְעָלה ְוַאָּתה ֵתֵרד ַמָּטה ָּמָּטה ַהּגֵ : "למשל, הכיוון

                                                 
 ).ובערכ, 113: ב1986(להיקרויות השונות בספרות ההיכלות ראו אצל שפר  80

 .)121-107' סי( לקמן בפרק העוסק בסיפור עשרת הרוגי מלכות ראו 81

 4(נמצא אף הוא מעט מאוד בספרות ההיכלות ', פמליא של מעלה' :לי נוסף"שצירוף חז, ראוי לציין, אתמלבד ז 82

' ות בחנוך גיים מתוך היקרויות אלה מופיעשת]). 549: 1988[על פי הקונקורדנציה של שפר , בניקוי מקבילות, פעמים

כפי שהצבענו על , לית"יתכן שיש לראות בכך ראייה נוספת להיצמדותו לטרמינולוגיה החז]). וי "כ[ 43, 27' ראו סי(

 .כך

', בית דין הגדול']). וי "כ[ 47, 45, 43' סי(' בית דין הגדול שבערבות': תחתיו אנו מוצאים בספר היכלות את הצירוף 83

 .וראו מה שהערנו בהערה הקודמת. ל"חזאף הוא צירוף שמקורו בספרות 

). פעמים 626(ט "השורש המשמש בכל ספרי המקרא בתחום המשפט הוא שפ). 52: 2ד"תשל(ראו על כך מורשת  84

ט בכל "ן את שפ"בלשון התנאים דחק דו. בעיקר בספרות החכמה והנבואה) פעמים 44(ן "לצידו אנו מוצאים את דו

 ).20: ץ"תרח(סיני -אצל טורגם ל ראו "בלשון חז' דין'ב' משפט'המקראי לעניין המרתו של השם . השימושים

אפשטיין ' מהד[יח ,י כא"מכילתא דרשב" (?יכול אף זה כן, לפי שמצינו במטן שנותן לו בשעת עמידתו: "ראו למשל 85

על הרחבת ]). 275' עמ, הורוביץ' מהד[ו ,במדבר יב, ספרי זוטא" (שבמעלה ושבמטה גיליתי לו"; ])174' עמ, ומלמד

: תפקידן התחבירי של צורות אלה מעידה גם חדירתן למשבצת השמנית המובהקת שלאחר מילת יחס נסמכת
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הגם , ואולם 86).20שמות כה " (ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכֹּפֶרת"

הרי שהצירוף עצמו אינו מצוי כלל , א"נידון בלחשאנו מוצאים כל אחד ממרכיבי הצירוף ה

בית דין "הצירוף , מצאנו במכילתא צירוף חלופי המביע אותו עניין, מלבד זאת 87.בספרות התנאים

עולה לראשונה בתפוצה גדלה והולכת רק בספרות ' )ן(בית דין של מעלה'הצירוף  88".של שמים

המאוחרות של ף זה מאפיין את השכבות תפוצה זו מלמדת על כך שהשימוש בצירו 89.האמוראים

באו קודם לכן בדבר זיקת הלשון השימוש בו מצטרף אף הוא לעדויות שהוואי לכך , לשון חכמים

 .ל"לשכבות המאוחרות של לשון חז שביחידתנו

בהיכלות רבתי מצטרפות ' בית דין שלמעלה'שהיקרויותיו של הצירוף  יש להעירלסיכום  

על זיקה המתקיימת בין היחידה שלפנינו לבין היחידה המכילה את  המלמדות שהוזכרולראיות 

ואולם כיוון שאין מדובר בצירוף ייחודי לשתיהן הרי ). 121-107' סי(סיפור עשרת הרוגי מלכות 

ולכל , ליים מימי תקופת האמוראים"צירוף זה מאפיין את המקורות החז. שאין זו זיקה ישירה

 . י יחידות אלה ללשון חכמים המאוחרתהיותר הוא מלמד על זיקתן של שת

 

 

                                                                                                                                            
' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד[דברים שנז , ספרי" (מעלהותחתונים ראו אותה כלפי  מטהעליונים ראו אותה כלפי "

במיוחד ראוי לציין את המקומות שבהם ). ב"חולין עא ע, ליבב!" (?מעלהאלא על ידי  למטהכלום עושה איכול "; ])429

 ).ב ועוד"ברכות לא ע, בבלילמשל (' להטיח דברים כלפי מעלה'י למשל בביטו, ה"הוא כינוי לקב' מעלה'

והיית רק למעלה ולא : "למשל, ד משמשות לעיתים גם כתיאורי מקום המשלימים לשם"הצורות הפותחות בלמ 86

 ).13 כח' דב" (תהיה למטה

, לעומת זאת. הרעיון של בית דין של מעלה אינו מצוי בתפיסת התנאים) 1927(יש להוסיף שלדעת מרמורשטיין  87

ראייתו של אורבך לקיומו של רעיון זה ). 61הערה , 156: ט"תשכ, ראו אורבך(אורבך חלק על דעתו של מרמורשטיין 

". הוא' ומימי בית דין הגדול בר: "113' עמ, )רקוביץי פי"מתוך כ(י "אצל התנאים היא מה שנזכר במכילתא דרשב

' בית דין'ה מכונה "וגם אם אנו מוצאים בספרות התנאים שהקב, גם אם הרעיון היה קיים כבר אצל התנאים אולם

והראייה שהביא , לא קדם לזמנם של האמוראים' בית דין של מעלה'הרי שמכל מקום השימוש בצירוף , )שם: אורבך(

 .ביא עדיין אין אנו מוצאים שימוש בצירוף זהוא השכן גם בציטוט שה, ה גם היא ללמד על כךאורבך עשוי

נקי מידי : מרבן בתירה או' יהוד' ר -'ובעל השור נקי'"): 283' עמ, הורוביץ ורבין' מהד(נזיקין י , ראו מכילתא 88

של בשר  ןדי יתפ שיצאו בעליו מידי ב'אע, דאם למדת על מוע. הואיל ומועד בסקילה ותם בסקילה ,שהיה בדין ,שמים

 ".םנקי מידי שמי '?ובעל השור נקי'ל 'הא מה ת. םבית דין של שמיודם לא יצא בעליו מידי 

יג ; א"מכות יג ע, בבלי; ב"ה ע, ו,שבת ב; ב"ע, ל, ה,סנהדרין יא; ג"יד ע, ה,ברכות ט, ירושלמי: היקרויותן הואלו ה 89

דרך ; ח,ד; ה,רות רבה ד; ב"ג ע; א"תמורה ג ע; ב"שבת קכט ע; א"ועות כא עשב; ב"ראש השנה ח ע; ב"כג ע; ב"ע

  ).51' עמ(יז , בא, תנחומא בובר; ג, קרח; כב, תשא, תנחומא; י,ח; ו,ר ח"שהש; ו,יט; ה,ר י"ויק; ו,ארץ זוטא ד
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 x +90אלהי ישראל' ה 

 

י "כ[ 92, 81' סי" (אלהי ישראל' טעצש ה: "פעמיים שימוש בצירוף ניתן למצוא בחומר שביחידה זו

מאפיין את ספרות ההיכלות והוא מופיע עוד ', אלוהי ישראל' ה+  x'הטבוע בדגם , צירוף זה]). 2ג

אם נבחן את ההיקרויות השונות של צירוף זה ניווכח . ות רבתיכמה פעמים במקרופורם היכל

כמו כן  91.'אלהי ישראל' ה'שהוא מכיל בדרך כלל שם מאגי שאליו נוסף הצירוף המקראי המוכר 

בדיקה מעלה שבספרות ההיכלות מתקיימות כמה מסורות שונות החלוקות ביניהן מהו אותו שם 

' סי" (אלהי ישראל' טעצש ה) "1 92:מה שמות שכאלהשרווחו כ מלמדרבתי  עיון בהיכלות. מאגי

, 121, ]3גי "כ[ 119, ]3גי "כ[ 111, 110, 102' סי" (אלהי ישראל' זהרריאל ה) "2; ])2גי "כ[ 92, 81

ניתן לומר אפוא שהיכלות  94).218, 216, 206, 195' סי" (אלהי ישראל' טוטרוסיאי ה) "3 93;)251

, המאפיין את יחידת המנוני הגדולה' טעצש'השם : לכדורבתי מורכב מכמה מסורות שונות שהת

המאפיין את חלקו הראשון של היכלות רבתי ובעיקר את מעשה עשרת הרוגי ' זהרריאל'השם 

המאפיין את החלק השני של החיבור ובעיקר את ' טוטרוסיאי'והשם ) 121-107' סי(מלכות 

ההבדל שמצאנו בין המסורת המיוצגת ). 268-198' סי(היחידה העוסקת בתיאורי העלייה השמימה 

בסיפור עשרת הרוגי מלכות לבין זו שבחלק העוסק בתיאורי העלייה השמימה מצטרף לניתוחים 

ספרותיים שביקשו לטעון ששני חלקים אלה הצטרפו זה לזה בשלב מסוים בהתגבשותו של 

נה שסיפור עשרת דומה גם שניתן לתמוך בטע). על כך עוד בפרק השני(המקרופורם היכלות רבתי 

הרוגי מלכות שימש כסיפור מסגרת לחיבור כולו ושצירופו הביא להכנסת חומרים שונים 

אשר רווחת ', זהרריאל'שכן אנו מוצאים שהמסורת הקשורה בשם  95,במקומות שונים בחיבור

                                                 
90 x כפי שנראה זאת בדוגמאות לקמן, הכוונה בדרך כלל לשם מאגי כל שהוא. 

 .פעמים במקרא 73צירוף זה מופיע  91

וכן צירופים , )204' סי" (אלהי ישראל' אדירירון ה: "מלבד הצירופים שנזכרו אנו מוצאים פעם אחת גם את הצירוף 92

לדיון ). 242, 236, 233, 230, 192, 172' ראו למשל סי(' אלהי ישראל' ה'של מילים מאגיות שונות שנוסף אליהן הצירוף 

 .'מרכבה +ה "צפ'צל כמה פייטנים ראו לקמן במסגרת הדיון בצירוף ובהיקרויותיו א' אדירירון'בשם 

בהכפלת העיצור האחרון ותוספת ', זהר'נוצר מלשון ' זהרריאל'ביקשה להסביר שהשם ) 30: ג"תשי(נדב -זליקוביץ 93

של ראו ניסיונותיו  .ואולם הניסיונות לפרש את השמות הקדושים שבספרות ההיכלות הם דבר מסופק ביותר. 'אל'

 .בעניין זה) ז"תשנ(אילן -בר

 ).100-99: ן"תש(ודן ) 56: 1954(שלום  כפי שעמדו על כך, מיוונית ככל הנראה מקורו' טוטרוסיאי'שם ה 94

 ).2005(ראו עמדתו של בוסתן  95



 108 

ביחידת שירי  102' פעם אחת בסי(משולבת גם ביחידות אחרות , ביחידת עשרת הרוגי מלכות

במסגרת היחידה העוסקת  251' קודמת ליחידת עשרת הרוגי מלכות ופעם נוספת בסיהקדושה ש

בירור מעמיק יותר של מקומה של יחידת עשרת הרוגי מלכות , ואולם). בתיאורי העלייה השמימה

דומה שניתן להסיק , מכל מקום. של העבודה יובא בהמשכהבהתהוות המקרופורם היכלות רבתי 

הרי שעריכה זו אינה הדוקה , אם היכלות רבתי נערך ברמה מסוימת מן הממצאים שלפנינו שגם

דייה ואנו מוצאים שחלקיו השונים מתאפיינים בצורה מובחנת למדי בשימוש בשמות שונים 

 .'אלוהי ישראל' ה'המשמשים ככינויים ל

השימוש בדגם האמור עולה גם בחלקיה האחרים של ספרות ההיכלות ויש להחשיבו  

' טוטרוסיאי'ו' זהרריאל' 97,'טעצש' גם השמות המאגיים 96.ה של ספרות זוכאחד ממאפייני

ראוי להבחין בעובדה מעניינת שבשונה מכל , ואולם 98.מצויים בכמה מקומות בספרות ההיכלות

אין אנו מוצאים את הדגם ' וך גרק במקרופורם חנהמקרופורמים האחרים של ספרות ההיכלות 

מרבה להשתמש בכינויי האל שמאפיינים את ' נוך גח, לעומת זאת. דון ככינוי לאלהנ

מן ' בעניין זה נבדל חנוך ג 99.'הקדוש ברוך הוא'ו 'המקום', 'השכינה': כמו, ל"של חזנולוגיה ימהטר

לטרמינולוגיה ' מגמה זו של היצמדותו של מחבר המקרופורם חנוך ג. המקרופורמים האחרים

והיא מצטרפת להבחנה , י שנראה בהמשךכפ ,לית עולה משימושי לשון נוספים שונים"החז

  100.שהבחינה קויט בנוגע לשונותו של מקרופורם זה משאר החומר שבספרות ההיכלות

                                                 
 514 ,494, 420, 419, 417,  416, 415, 411, 310' סי: אלו ההיקרויות שבהן אנו מוצאים דגם זה מחוץ להיכלות רבתי 96

544 ,547 ,548 ,550 ,555 ,557 ,557 ,559 ,565 ,581 ,595 ,655 ,656 ,657 ,685. 

בתוך רצף של מילים שלא ; ]אי "כ[ 591' ראו סי(מלבד בהיכלות רבתי גם בחיבור מעשה מרכבה , שם זה מופיע 97

ואל השר ואחיאל ] ?צש טשע[יה : "13גי "כ וכן בקטע הבא מתוך) 'אלהי ישראל' ה'מאגיות ולא בסמיכות לצירוף 

מלבד זאת יש להעיר ששם זה מופיע פעמים רבות בטקסט המיסטי המכונה תפילת רב המנונא ". הקדוש טעש צש ייי

נקודה זו ראויה . אשר מקיים זיקות שונות עם חומרים מספרות ההיכלות, )195: 2003, ראו הרמן; [!]פעם  22(סבא 

מלמדת אף היא על , ה של שם זה בטקסט המשתייך לתקופת הגאוניםלציון ומעלה את התהייה שמא תפוצתו הרב

 ?זמנו המאוחר של החומר שביחידתנו

, 13ובקטעי הגניזה ג) 581' סי(וכן במעשה מרכבה ) 418' סי(מופיע פעם אחת גם בהיכלות זוטרתי  ' יאל)ר(זהר'השם  98

לדיון בשמות . 540, 539, 517' וכן בסי) 416, 414' סי(מופיע אף הוא בהיכלות זוטרתי ' טוטרוסיאי'כמו כן השם . 16ג

 ).ואילך 114: ו"תשנ(אלה ראו גם דן 

לדעתו מונחים אלו גם אם הם נקרים במקרופורמים האחרים  ).124-123: 1992(לעניין זה ראו גם דבריו של שפר  99

 .'וך גהרי שהם בשום אופן אינם דומיננטיים כפי שאנו מוצאים אותם בחנ, של ספרות ההיכלות

 .'מרכבה+ ה "על/ד"יר'ראו דבריה שנזכרו לעיל ביחס לצירוף  100
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אינם ' אלהי ישראל' ה+  x'השמות המאגיים שהוזכרו וכן השימוש בצירופים מן הדגם 

גם  101.ומהווים אפוא מאפיין ייחודי של ספרות ההיכלות, עולים במקורות ספרותיים אחרים

ל וגם במקום שבו הוא "אינו בשימוש חופשי בכל ספרות חז' אלהי ישראל' ה'הצירוף המקראי 

ואכן בלשון התפילות והברכות אנו  102.מופיע לעולם יהא זה או כציטוט מפסוק או כחלק מברכה

למרות שבמקומות שונים נפגוש את הזיקה של לשון , ואולם 103.מוצאים שימוש נרחב בצירוף זה

הרי שבמקרה הנוכחי אין מדובר בזיקה ישירה , למשלב הלשוני המאפיין את הליטורגיהההיכלות 

 .משום שמדובר בצירוף שעולה כבר במקרא

ראוי להימנות כאחד מן  'אלהי ישראל' ה) + שם מאגי( x'ציין שהדגם לסיכום א

נה ראוי לתת את הדעת להבח, עם זאת. את ספרות ההיכלות והמייחדיםהסממנים המאפיינים 

מתייחד משאר הקורפוס של ההיכלות בכך שנוקט ' שעמדנו עליה לפיה המקרופורם חנוך ג

כמו כן . ודגם זה אינו מצוי בו כלל, לית"בכינויים אחרים לאל שאופייניים לטרמינולוגיה החז

העיון בהיקרויותיו של הדגם האמור בהיכלות רבתי עשוי ללמדנו שמקרופורם זה עבר עריכה 

בכמה מסורות שונות שהתלכדו  ניתן להבחיןשכן , מסתבר שעריכה זו אינה הדוקה אולם, מסוימת

 .  בו

 

 

 

                                                 
 השםכך למשל . כמה מן השמות המאגיים הללו חדרו בהשפעת ספרות ההיכלות למקורות מאוחרים, אם כי 101

נביאך יהללוך וזה אל זה  // זהרריאלנאור הנזכר בשם : "פעם אחת אצל הפייטן המאוחר אביתור עולה 'יאל)ר(זהר'

וכן בחיבור , )14-12' שו', אנא-ישראל למטה' :כ"מתוך קדושתא למנחה של יו" ('י צבאות שמו קדוש ישראל'י' // ואלש

צירוף שם  המכיללעניין ייחודיותו של הדגם האמור . הושפע מן החומר המיסטי שבהיכלות רבתישע "הבדלה דר

 ).134-132: ו"תשנ(דן  גם סת הפֵלרומה ראוהוויה לשמותיהם של כוחות עליונים וכן לזיקתו של דגם זה לתפי

; א"פז ע; ב"יומא סט ע; א"סג ע; א"ברכות נ ע, בבלי; א,חגיגה ב; יג,א; יב,א; יא,תעניות א, תוספתא: ראו למשל 102

: כפי שמעיד הציטוט הבא מבן סירא, יש לציין שגם בלשון בית שני צירוף זה מופיע בהקשר של ברכה. ב"תענית טז ע

   ). 22ס נ "ב( "המפלא לעשות בארץ ייי אלהי ישראלנא את  ברכועתה "

מתוך תפילה על ( "שראיתי אורה וראיתי אפילה י אלהי ישראל'ימודה אני לפניך  רבונו של עולם: "ראו למשל 103

ויבין כל יצור כי אתה  ,וידע כל פועל כי אתה פעלתו"; )'מודה אני לפניך שראיתי אורה' :זריחת החמה ושקיעתה

; )מתוך ברכות החתימה לתקיעות" (ומלכותו בכל משלה מלך י אלהי ישראל'י ויאמרו כל אשר נשמה באפו, ויצרת

מלך  י אלהי ישראל'י ויאמרו מעשיך ולירושלם בית מקדשך בשמחת עולם י אלהינו לציון עירך ברנה'והביאנו י"

 ).מתוך קדושת היום במוסף למועדים" (ומלכותו בכל משלה
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 x היכל חדרי

 

, 83' סי(' חדרי חדרים': כך למשל אנו מוצאים. שכיח מאוד בספרות ההיכלות' xחדרי 'הצירוף 

, )559' סי(' החדרי שיר' 104,)569, 549' סי(' חדרי תורה, ')594, 559, 555, 554, 512, 403, 396, 122

) 56' סי(' חדרי מעון, ')56' סי(' חדרי מכון, ')562' סי(' חדרי חכמה, '105)558' סי(' חדרי גדולה'

 106]).26' שו, ב3י פרמה דף "כ[מסכת היכלות ; 59סי (וחדרי ערבות 

נתבונן בהיקרויות השונות . 'xחדרי היכל 'כמו כן אנו מוצאים גם כמה צירופים מדגם 

  :ללמדנו על סגנונו הייחודי של המקרופורם היכלות רבתישכן הן עשויות 

 :'חדרי היכל ערבות רקיע') 1

' סי[...]" (חדרי היכל ערבות רקיע גדולה מכולם להזקק לו להכניסו ולהביאו ל"[...]  ·

81( 

 חדרי היכל ערבות רקיעכל אבק גחליו שהיה מחופה ומכסה את כל [...] ' ישמע' ר'א" ·

 )198' סי" (שר הפנים עבד טוטרכיאל יוי גאהבערפלי גחליו וסוריא 

ולמה נקרא שמו ענפיאל מפני ענף כתריו כתרים שהיה מונח בראשו שהיה חופה " ·

 )244' סי[...]" (כיוצר בראשית  חדרי היכל ערבות רקיעומכסה את כל 

 :'חדרי היכל דממה') 2

דושה אימה ויראה ק 107חדרי היכל דממהבמשרתי הדרו נקראים מלך הדור יושב " ·

 )97' סי" (יוי צבאות' ק'ק'ק' וטהרה כדבר שנ

אומרים ונשמעים לפני מלך מפואר משרתי הדרו [...] מחמדי נורא ברורי עליון " ·

" 'וגו' ק'ק'ק' אימה ויראה קדושה כדבר שנחדרי היכל דממה נקראים מלך יושב ב

 )157' סי(

 :'חדרי היכל גאוה') 3

                                                 
מופיע  549' כמו כן בסי. ני "ואינו מופיע בכ 40מ-ו 22מ, ד, איד -אך ורק בכתבי 569-ו 549' פיע בסימו' חדרי תורה' 104

 .היד האחריםאשר אינם מופיעים בכתבי , "חדרי קדושים"הצירוף  22מי "ובכ" חדרי שירה"הצירוף  ני "בכ

 ".חדרי חדרים"אשר בו מופיע  22מי "היד בסינופסיס מלבד כ-כך בכל כתבי 105

 .5' שו ,ב3י פרמה דף "המופיע אך ורק בכ" חדרי להטים"על אלו ניתן להוסיף את  106

ל פי הגרסה אולם יש לתקן זאת ע, "'חדרי היכל גאוה היכל דממה אימה וכו: "אי "בשונה מגרסה זו מופיע בכ 107

 ".היכל גאוה"היד ללא -המופיעה בכל שאר כתבי
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 כסא רם ונישא נורא ומבוהל אתה שוכןכי על תתהדר תתרומם תתנשא מלך מפואר " ·

 )153' סי[...] " (משרתי כסאך מבוהלין חדרי היכל גאוה ב

על עטורי פאר [...] יקר נורא ומבוהל סלול על שכלולו [...] נשגב ונפלא  רם ונשאמלך " ·

 )256' סי[...]" (חדרי היכל גאוה ב

שצוטטו מהיכלות  עיון בקטעים אחרים מספרות ההיכלות המקבילים בתוכנם לקטעים 

', כך למשל בקטע מחנוך ג. הוא ייחודי אך ורק למקרופורם זה' xחדרי היכל 'רבתי מלמד שהדגם 

כשהוא רואה את ענפאל יוי השר שהוא : "[...] מצוי, 244-ו 198' המקביל למסורת שמובאת בסי

אל מפני שענף ולמה נקרא שמו ענפ[...] כתר כבוד ) ר(שומר מפתחי היכלי ערבות רקיע היה מעבי

' סי[...]" ( 109ערבות רקיע עליון כיוצר עולם 108הדריהודו והדרו וכתרו וזיוו וזוהרו מכסה את כל 

ראו ( 244, 198' כפי שניתן לראות קטע זה דומה מאוד למה שמופיע בהיכלות רבתי בסי]). וי "כ[ 26

ללא המילה " בות רקיעהדרי ער: "'מופיע בחנוך ג" חדרי היכל ערבות רקיע"במקום , אולם, )לעיל

 .'היכל'

קטעים הדומים מאוד ' מרכבה רבה'ו' מעשה מרכבה'כמו כן אנו מוצאים במקרופורמים 

דווקא העיון בהם מחדד את ייחודו , אולם). ראו לעיל( 256, 153' למה שמופיע בהיכלות רבתי בסי

 :נציג את הקטעים המקבילים על מנת להמחיש זאת. של המקרופורם היכלות רבתי

שבחו של רוזי יוי  עקיבא תפילה שאדם מתפלל וגומר' לרשאלתי ' ישמעא' ר' אמ" ·

כי חדרי מרום ובהיכל גאוה ב אתה שוכןתתברך לעד בכסא כבוד [...] אלהי ישראל 

 ])אי "כ[ 544' סי[...] " ( אתה גיליתה הרזים ורזי הרזים

תקדש תשתבח ת[...] אשרי אדם שיגמור הרז הזה משחרית לשחרית ' ישמע' ר'א" ·

 כי על כסא רם ונישא אתה שוכן' ה'ב' מלך מלי המלכ' אלהי ישר' תתנשא לעד יי

 ])אי "כ[ 675' סי[...]" (לית רזים ורזי רזים יכי אתה גחדרי מרום היכל גאוה ב

הרי שבולט לעיין גם , לצד הדמיון הניכר בין שני הקטעים לבין מה שמופיע בהיכלות רבתי

למרות . 'חדרי מרום היכל גאוה'מופיע בהם הצירוף ' חדרי היכל גאוה'במקום הצירוף : ההבדל

, הרי שבכל זאת, הדמיון הרב בין הניסוח בהיכלות רבתי לבין מה שמופיע בהיקרויות האחרות

                                                 
 ".חדרי רקיע העליון": מופיע 40מי "בכ 108

המצוי בספר היכלות ראו בפרק העוסק ' יוצר עולם'המצוי בהיכלות רבתי לבין ' יוצר בראשית'אשר להבדל בין ב 109

 ).268-198' סי(ביחידת תיאור העלייה השמימה 
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לפיכך יש  x'.110חדרי היכל 'ניתן להצביע על הבדל ברור והוא שרק בהיכלות רבתי עולה הצירוף 

, הינה תוצר של עריכה מאוחרת, דומים במקרופורמים אחריםלחשוד שהימצאותם של צירופים 

 .אולי תחת השפעתה של הטרמינולוגיה של היכלות רבתי

גם על רקע השוואה למקורות ייחודי להיכלות רבתי ' xחדרי היכל 'מסתבר שהצירוף 

בלשון המקרא דגם . אח ורע באף מקור אחר ואין אנו מוצאים לו, אחרים מחוץ לספרות ההיכלות

כ ' מש" (ַחְדֵרי ָבֶטן: "הם' xחדרי 'והשימושים היחידים של צירופים דוגמת , אינו עולה כלל זה

צירופים  מתועדיםל "בספרות חז כך גם). 9איוב ט " (ַחְדֵרי ֵתָמן"ו)  27ז ' מש" (ַחְדֵרי ָמֶות", )27

חדרי 'ופים ממין ציר בה למצואאולם אין ', חדרי מרכבה'ואף ' חדרי תורה', 'חדרי חדרים' :כגון

  .'xהיכל 

' היכל'ייחודה של ספרות ההיכלות מתחדד גם מתוך העיון בשימושיה השונים של המילה 

וראוי לתהות האם יש זכר , ברור למדי שספרות זו עוסקת בהיכלות שמקומם בשמים. כשלעצמה

ון בלש. של האל השמימילצורך ציון מקום מושבו ' היכל'במקורות אחרים לשימוש במילה 

או כפי שמופיע בתיאורי מקדש ' מקדש', 'ארמון': המקרא אנו מוצאים מילה זו בכמה הוראות

רוב , ואולם  111.'הקודש'המכונה גם , שלמה כמציינת אזור מוגדר בחללו האמצעי של המקדש

בין אם מדובר בארמון או ( למבנה ארציבמקרא מתייחסות ' היכל'ההיקרויות של המילה 

 ת ממשיות לכך שכבר במקרא אנו מוצאים מילה זו ככינוי למקום מושבוואין ראיו, )במקדש

הוא לציון האזור האמצעי ' היכל'ל שימושה העיקרי של המילה "בספרות חז 112.של האל השמימי

                                                 
 ,'חדרי היכל המרכבה'את הצירוף , )40מ-ו ד, א(היד -בחלק מכתבי ,כמו כן יש לציין שבמעשה מרכבה ניתן למצוא 110

כמו כן אין הסכמה בין . ולא כפי שמופיע בהיכלות רבתי' x-חדרי היכל ה'שכן הדגם הוא  ,וא שונהאולם צירוף זה ה

והיכל המרכבה  רז חדרי היכל: "[...] מופיע ני "בכ(ואין הוא מופיע כלל בחלק מהם  ,היד לגבי הגרסה הנכונה-כתבי

 [ ...]")דחדרי חדרים היכל המרכבה: " [...] מופיע 22מי "ובכ, [...]"

במשמעות זו ' היכל'אנו מוצאים את המילה ביחזקאל מד  גם בתיאור המקדש בפרק. ג-ב ד"דה; ז-א ו"ראו מל 111

 ]).383: 1975-1974[ראו אוטוסון (

' מיכ; ]6[ 7' יח; 4יא ' תה; 7ב כב "שמ: כגון(אומנם יש שרצו לטעון שניתן למצוא במקומות מסוימים משמעות זו  112

' היכל'ניתן לפרש בכל אחד מן המקומות את המילה ) 386: 1975-1974(עת אוטוסון אולם לד, )20ב ' חב; 2א 

בלשון בית שני מצאנו היקרויות בודדות של המילה היכל כמציינת את מקום מושבו . כמתייחסת למקדש הארצי

ית מקדש המקומות הוודאים יותר מצויים בסרך שירות עולת השבת שעולה בו רעיון קיומו של ב. השמימי של האל

כבודו ולרקיעי  להיכלי]ו) "[...1: אולם גם בחיבור זה מונח זה מתועד פעמיים בלבד. של מעלה המקביל למקדש הארצי

 בהיכליבים ]מלאכי קודש המתיצ[מה שרי ]ה) "11Q17 X [=frg. 23] 7-8( ;2 ;עשרה-השיר לשבת השלוש/ [...]" (
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בדיקה יסודית של  113.כפי שאנו מוצאים בתיאורי מקדש שלמה מן המקרא, שהיה במקדש

שהיא מופיעה לראשונה כמתייחסת להיכל  תמדל מל"שימושיה השונים של מילה זו בספרות חז

אהבתי מעון ' ה'זה שאמר הכתוב  -'אלה פקודי המשכן': "השמימי של האל רק בספרות התנחומא

זאת אומרת שההיכל : שמעון בן יוחאי' אמר ר. זה ההיכל שהוא מכוון במקום משכן כבודך', ביתך

, פקודי" ('כוננו ידך' מקדש ה' לת המכון לשבתך פע'שנאמר  היכל של מעלהשלמטה מכוון כנגד 

 115,אומנם רעיון ההקבלה בין בית המקדש של מעלה לבית המקדש של מטה קדום ביותר  114).ב

, מופיעים בדרך כלל צירופים אחרים לציון רעיון זה, אולם במדרשים השונים הקודמים לתנחומא

, וקדם של דרשה זוזאת ועוד בניסוחה המ 116)".ן(בית קדשי הקדשים של מעלה: "כמו למשל

על כך יש  117".בית המקדש שלמעלן"הצירוף , מופיע צירוף חלופי, במקורות קדומים לתנחומא

ל והקרובים במשמעם לעניין זה אין אנו "להוסיף שגם בצירופים אחרים השגורים בספרות חז

בית ", "בית דין של מעלה: "כך למשל יש לציין את הקולוקציות. 'היכל'מוצאים שימוש במילה 

                                                                                                                                            
' היכלי כבוד'יש להעיר שהצירוף ).  4Q400 I [=frg. 1i] 12-13;השיר לשבת הראשונה" (בגבולם ובנחלתם[...] מלך 

מצוי כבר במקרא אך הוא תמיד " ֶמֶל! )י(ֵהיַכל"כמו כן הצירוף . 9כט ; 8כו ' על פסוקים כגון תה ככל הנראה שעןנ

 ).5הערה , 50 :ח"תשס(ראו בעניין זה מזרחי ). 28ל ' מש; 16מה ' ראו למשל תה(מוחל בו על ארמונו של מלך בשר ודם 

ראו מזרחי (' מעון'ו' מקדש'מסתבר שהמונחים הרווחים בחיבור זה לציין המקדש השמימי בכללו הם דווקא 

שבמקרא הוא מציין את ארמונו " היכל מלכות"ירוף את הצ) ב 5-7נ (סירא -בבןכמו כן אנו מוצאים ]). 50: ח"תשס[

או על המקדש ) 26-25סרך הברכות ד (הוסב על המקדש השמימי ואילו בימי הבית השני הוא , )29ד ' דנ(של מלך בבל 

  ).4Q212 [4QEn] 1iv 18-17לפי הנוסח הארמי שהשתמר במגילה  ;13חנוך צא (האסכטלוגי 
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 :'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם'א "ד: "מופיע עוד פעמיים בספרות התנחומא "היכל של מעלה"הצירוף  114

אמר  ,)3איוב כג (' ]אבוא עד תכונתו[מי יתן ידעתי ואמצאהו ': לפי שאיוב אמר, )2איוב כה (' המשל והפחד עמו'ה "זש

ואין תכונתו אלא , ואם בהיכל של מטה אבוא עד תכונתו, הוא אבוא עד תכונתו בהיכל של מעלהאם : רבא בר כהנא' ר

' ה': כתוב"; ])9 'עמ[יג ' בר, תנחומא בובר" (הוי אומר זה היכל, )3ג ' עז(' ויכינו המזבח על מכונתו': שנאמר, היכל

', מכון לשבתך עולמים': שנאמר, היכל שלמעלהזאת אומרת שההיכל שלמטה מכוון כנגד . 'וגו' אהבתי מעון ביתיך

 ).רסו, פקודי, תנחומא מאן" (כנגד שבתך עולמים

 ).א"תרצ(אפטוביצר בשורשיו של רעיון זה ובהתפתחותו בספרות האגדה  דן  115

 . ד, י' פס, פרשה ג, ש רבה"שה; ב,מב, א,ראו למשל ירושלמי יומא ה 116

שם מנוסחת דרשה דומה המובאת אף היא משמו ). 797' עמ, מהד תאודור ואלבק(ז ,ראו מדרש בראשית רבה סט 117

ברכות  עולה בירושלמי" 'מכון לשבתך פעלת ה"כמו כן דרשה דומה הנסמכת גם כן על הפסוק . שמעון בן יוחיי' של ר

 ". בית קדשי הקדשים של מעלה"ומופיע בה הצירוף , )ד,גר "השוו גם שהש(ג "ח ע, ה,ד
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שפרט להיקרויות  אפואנמצא  ".ירושלים של מעלה"או " ישיבה של מעלה" 118,"דין העליון

לציון מקום משכנו השמימי של ' היכל'בספרות בתנחומא אין אנו מוצאים שימוש רווח במילה 

עניין זה מאפיין בעיקר את ספרות ההיכלות וככל הנראה שימוש זה הוא חלק מן . האל

לאור זאת יש לשקול גם את האפשרות ששימוש לשוני זה בא . ית שלההטרמינולוגיה הייחוד

משמשת ' היכל'ובייחוד לאור העובדה שבספרות חכמים המילה , לעורכי התנחומא מן ההיכלות

  119.ולא לציון מקום מושבו השמימי של האל, בדרך כלל לציון איזור מסוים במקדשו של שלמה

לית "פרות ההיכלות מן הטרמינולוגיה החזשונותה של הטרמינולוגיה המאפיינת את ס

ל "המשמשת לתיאור מקום משכנו השמימי של האל בולטת גם לאור העובדה שבשונה ממדרשי חז

אשר מקבילים את המקדש השמימי למבנהו של המקדש הארצי ומשתמשים , שהוזכרו קודם

י שבספרות הר 120,לציון המרחב הפנימי המקודש' הקודשים) י(בית קודש'בכינויים דוגמת 

ארבע פעמים בניקוי מקבילות ושלושה מתוכן (ההיכלות כמעט שאיננו מוצאים כינוי זה 

נמצא אם כן שבתמונת המקדש  121).מתייחסות דווקא לקודש הקודשים של המקדש הארצי

השמימי שבספרות ההיכלות לא ניתן למעשה ביטוי מילולי לארכיטקטורה המסורתית של 

כפי שעולה מן המקרא וכפי , ")קודש הקודשים("לדביר ") הקודש("המקדש המבדילה בין ההיכל 

בספרות ההיכלות מקום משכנו השמימי של האל מכיל , לעומת זאת. ל"שרווח גם בספרות חז

  122.שבעה היכלות קונצנטריים

                                                 
). ב, וישב(וכן בתנחומא ) מז, ראו למשל פרקים לח(אליעזר ' גם צירוף זה מופיע מאוחר יחסית במדרש פרקי דר 118

כציון לשמים מאפיין אף " העליון"ב" מעלה"החילוף של . ')ן(בית דין של מעלה'במקורות קדומים יותר מופיע הצירוף 

 . הוא את שכבת המדרשים המאוחרת

בהקשר לכך ראוי לציין שרעיון ההיכלות השמימיים מובע בעיקרו בחלק של היכלות רבתי העוסק בתיאור העלייה  119

ו כחומר קדום ביחס יש לראות בחומר שיש ב, שאת חלקן כבר הזכרנו, ומסיבות שונות, )258-198' סי(השמימה 

 . ליחידות האחרות שמכיל המקרופורם היכלות רבתי

בעדים ). עב' עמ, וייס' מהד(ב ,מצורע ג, ספרא; ו,ברכות ד, משנה: ראו למשל, ל"זהו הצירוף הרווח בספרות חז 120

ים צירוף זה חדר בשלב מאוחר גם לתרגומ. 'דשים)ו(דש הק)ו(בית ק'הטובים של לשון המשנה מופיע הצירוף 

לעומת ).  85: ח"תשס(ראו מזרחי '; בית קודש קודשיא'שבהם אנו מוצאים את הצירוף ) ואפילו בפשיטתא(מאוחרים 

ישראליים חלקו הפנימי והמקודש -וכן בתרגומים הארץ) אונקלוס לתורה ויונתן לנביאים(בתרגומים הקלסיים , זאת

 .'קודשים)ה(קודש 'של המשכן מכונה 

 ).91: ח"תשס(י לעניין זה ראו מזרח 121

והיכל , יש לציין שגם בתיאור שיאה של ההתעלות המיסטית בספרות ההיכלות יורד המרכבה נכנס להיכל השביעי 122

לעניין זה ראו גם מזרחי . 'הקודשים) י(בית קודש'/ ' קודש קודשים'/ ' דביר'זה לעולם אינו מכונה בכינויים דוגמת 

 ).91: שם(
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המלמדים על שונותה הרעיונית של התפיסה המבוטאת , מלבד הטיעונים שהוזכרו

הרי , ל"השמימי שבו שוכן האל אל מול זו הרווחת בספרות חזביחס למבנה  בספרות בהיכלות

כפי שהערנו . שניתן להיווכח גם בקיומה של פרזיאולוגיה חלופית המלמדת על הנתק בין השתיים

. 'xחדרי 'ל אנו מוצאים צירוף אחר המביע עניין דומה והטבוע בדגם "בספרות חז, קודם לכן

, צירוף זה היינו מצפים למצוא אותו בספרות ההיכלות 123.'מרכבה)ה(חדרי 'הכוונה היא לצירוף 

ל הוא "צירוף אחר העולה כמה פעמים בספרות חז 124.אולם הוא נעדר ממנה באופן מפתיע למדי

) למעשה הוא נקרה רק פעמיים(גם צירוף זה אינו רווח בספרות ההיכלות  125.'חדרי תורה'הצירוף 

במקרה זה דומה שניתן גם . 'xחדרי היכל 'וג פעמים רבות צירופים מס, כאמור, ולעומתו מצאנו

כפי שהראה יעקב , ליים לבין ספרות ההיכלות"להצביע על קיומה של התכתבות בין המקורות החז

לדבריו הצירוף  126.אלבוים במאמרו על ההבדלים בין מדרש תנא דבי אליהו לספרות ההיכלות

מלמד על הבדל עקרוני , י אליהוהמצוי גם בספרות ההיכלות וגם בתנא דב ,'חדר חדרי חדרים'

הרי  שבתנא דבי , בשונה מספרות ההיכלות שמזכירה זאת כחלק מתיאור מקומו של האל. ביניהן

נמצא אפוא שלעומת חדרי ההיכלות . ה"אליהו מדובר בחדר חדרי חדרים בתורתו של הקב

ה ובמרכבה חכמים בוחרים לסייג את הדרשה בעניינים של מעל, השמימיים של מחברי ההיכלות

  127.ולעסוק בחדרי תורה

                                                 
, עקיבא' אתון אמריה ליה לר. בן עזיי היה יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו": ר"ראו מה שמופיע במדרש ויק 123

, ליה לאו' אמ? אתה עוסק בחדרי המרכבהשמא : ליה' אמ, אתא לגביה. בן עזאי יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו

ולאו עיקר , מסיניודברי תורה שמחין כיום נתינתן , אלא אני מחריז דברי תורה לנביאים ודברי נביאים לכתובים

; ]שנה-שנד' עמ, מרגליות' מהד[ד ,טז( )"11ד ' דב(' הר בוער באש עד לב השמיםוה'ד "הה? נתינתן מסיני באש ניתנו

 . י,ר א"מופיע פעם נוספת ראו שהש' חדרי מרכבה'הצירוף  ).ח"תשל(לדיון במקור זה ראו גם דן  ).ד,ר א"והשוו שהש

והשימוש בו הוא שימוש טרמינולוגי שנלקח מתוך אוצר , השנייה והשלישית לדעת שלום ביטוי זה רווח במאות 124

החיבור של ) ח"תשל(כמו כן לדעת דן ). 13: 1974, ראו שלום(י המיסטיקנים יורדי המרכבה המושגים שפותח ביד

שירים על מעיד על כך שמי שיצר צירוף זה החזיק בפירוש שיר ה, מרכבהל, לך משיר השיריםהרומז לחדרי המ, חדרים

, כפי שהערנו, הרי שמכל מקום, הרעיון נלקח מספרות ההיכלות או משיעור קומהאם ואולם גם . דרך השיעור קומה

 .ואנו מוצאים בה פרזיאולוגיה אחרת, אין למצוא צירוף זה עצמו בספרות ההיכלות

אסתר רבה ; ב"קידושין י ע, בבלי; א,כתובות ה, תוספתא; )137' עמ, מהד הורוביץ(ספרי במדבר קיז : ראו למשל 125

 .ד,ב

 ).ז"תשמ(ראו אלבוים  126

' חדרי מרכבה'שכן עולה לפיה שאין עדיפות לעיסוק ב ,ר משקפת רעיון זה"דומה שהדרשה שנזכרה קודם לכן מויק 127

 ).50: ח"תשל(ראו על כך אצל דן . על פני העיסוק בתורה
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ועובדה זו מדגישה אף היא ' xחדרי היכל 'ספרות הפיוט אין אנו מוצאים את הצירוף גם ב

צירוף זה באופן מפורש  למצואלמרות שאין  ,ואולם. את ייחודיותו של היכלות רבתי בעניין זה

ביטוי , ע לשתי פניםבאופן שאינו משתמ, כמה מהםניתן בכל זאת למצוא אצל , אצל הפייטנים

כך למשל אנו מוצאים אצל הפייטן שחיבר את . בהיכלות שמימיים שוכןלתפיסה לפיה האל 

ִּתיֵּכן ְלִתְפַאְרּתֹו ְוַהֹּכל : "ליוסי בן יוסי) ח"תשכ(כ שיוחסו על ידי פליישר "מחזור הקדושתאות ליו

 5-1' שו, פיוט לג" (ְלֵהיָכלְוֵהִכינֹו לֹו  ֲעָרבוֹת 128צפה[...] ֶׁשַבע ֵהיָכלֹות ָּבם ְו&א ְיֻכוְלַּכל // יּוַכל 

ביחידה  שידון בהרחבה" ֶׁשַבע ֵהיָכלֹות"בקטע זה אנו מוצאים את הביטוי ]). 55: ח"תשכ, פליישר[

באופן מובהק לחידושה  לטעמי ביטוי זה קשור). 268-198' סי(המתארת את העלייה השמימה 

 מופיעהמצוטט בקטע  ,מלבד זאת. שיבו כמונח טכניהרעיוני של ספרות ההיכלות וניתן להח

' ערבות'קיומו של היכל ברקיע  רעיוןהד ל למצוא בווניתן   ,"ֲעָרבֹות ְוֵהִכינֹו לֹו ְלֵהיָכל צפה: "הטור

ניתן שגם אם  בהקשר לכך לא מיותר לציין .שהוזכר קודם' היכל ערבות'המשתקף גם בביטוי 

הרי שמכל מקום באף מקור אחר , ומם של רקיעים שוניםבמקורות אחרים את רעיון קי למצוא

ואי לכך יש לראות בכך , םמכילים היכלות כל שה בהיכלות אין זכר לכך שרקיעים אלה מלבד

יש  מחברן של הקדושתאות הללומלבד  .ראייה להשפעת המינוח הייחודי של ההיכלות על פייטן זה

מחבר כמו למשל אצל , 'היכלות) ה(שבע'ביטוי אנו מוצאים את ה גם אצל פייטנים נוספיםלהעיר ש

ביטוי זה  יונתחכאשר  129.הקלירואצל  )2009(שפורסם לאחרונה על ידי ראנד  'בריות עולם'הפיוט 

זיקתו של כל אחד מן  תבחן גם) 268-198' סי: ביחידת העלייה השמימה( המחקרבהמשכו של 

 . לספרות ההיכלות שנזכרוהפייטנים 

באופן העשוי להעיד על ' xחדרי 'ם אצל כמה פייטנים צירופים מן הדגם כמו כן אנו מוצאי 

' עולה אצל הפייטן יוסף בר שניתן למצואהדוגמה הברורה ביותר  130.זיקתם לספרות ההיכלות

                                                 
. ים בהערתו של פליישראובאולם ראו את חילופי הנוסח שמ, "הפָ רּוצְ :"מופיע ) 55: ח"תשכ(וסח שמביא פליישר בנ 128

 .הוא הנכון" צפה"לדעתו יתכן שהנוסח הגורס 

ְל- / ָּגַהְצָּתה ּוָבָראָתה // ּוְבֵאיֶזה חֹוָתם / ִלְברֹוָתם  ְּכֵאיֶזה ַצד// ְּבַמְחְׁשבֹוֶתי- ַּבְנָּתה / ְּבִלְּב- ִנְמַלְכָּתה :" "[...] ראו 129

והראש "[....] ; ])198: 2009, ראנד[ 60-57' שו, מתוך סדרי בריות" (ָידּוַע ַמה ּבוֹ / ְוָכל ֵהיָכל ְוֵהיָכל //  ְבָעהֵהיָכלוֹת ִׁש 

והתבנית הממלאה // הנטועים כאהלים להתיחסה השבעה היכלות ו//  אשר כתם פז וקווצות תלתלי טל להרסיסה

' עמ, א, גנזי קויפמן[', והאש הבוערת גחל': כ מאת הקליר"יומתוך הרהיט ל" (שמי עליות ויסודי תחתיות בזרוע לישא

 ).268-198' סי(לניתוח היקרויות אלה ביתר הרחבה ראו גם בפרק העוסק בתיאור העלייה השמימה . ])28

מה יתכן שמהדהד בו ש, המופיע אצל יניי" י חניית חכמתםחדר"הצירוף חוץ מהדוגמה המובאת ניתן לציין גם את   130

 :כפי שמראה ההקבלה הבאה, קטע אחר מהיכלות רבתישמופיע ב
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במקרופורם , כאמור לעיל, המתועד" חדרי מכון"הצירוף  מופיע' אתייצבה לצמחי'שבפיוטו , ניסן

פיוט זה אנו מוצאים זיקות נוספות לספרות ההיכלות כפי שניתן לראות ב). ]ו י"כ[ 56' סי(' חנוך ג

 :בקטע הבא

ריבץ לאש / תכונות להיטל  בחדרי מכוןזה [...] וכן שבעה רקיעים צדק להזיל מהם טל "

 היכלותחצב צור [...] המנו  רכובוזכה ערבות עמוס צליחת // וברד ושלג וקיטור וטל 

י אלף גשרים זיעה נוטפים 'חק ב//  טל בות שלהב חומתבם אלפי מרכ / כימות שבת להטל

בשש  / לכיסא ט מעורףנים שנא צבאחיל // ניטל הרי ברד ככיפה אותם נברום  / כטל

 " אלפי ריבות ניתנטל' מאות ומ

אך ברור ', היכלות) ה(שבע'אין אנו מוצאים במפורש את הצירוף , מנםא, בקטע זה 

אלפי הגשרים ' כמו כן ניתן למצוא בקטע את רעיון יב. לכך רומז" היכלות כימות שבת"שהצירוף 

, ])י נ"כ, 546' סי" [שנים עשר ריבו גשרים ששה למעלן וששה למטן("המצוי בחיבור מעשה מרכבה 

המצוי אף הוא , וכן את הרעיון שישנם שש מאות וארבעים אלף מלאכים סביב לכיסאו של האל

י "כ, 550' סי" [מלאכי כבוד שעומדין כנגד כסא הכבודשש מאות וארבעים אלף רבו ("בחיבור זה 

 ]). נ

חדרי 'הצירוף לראות ש ניתן. הדיון בצירוף זהלציין כמה מסקנות שהעלה  ישלסיכום 

ובכך מתייחד מקרופורם זה מיתר המקרופורמים בספרות , רק בהיכלות רבתיאך מצוי ' xהיכל 

, מפורש באף מקור אחר מחוץ לספרות ההיכלות כמו כן צירוף ממין זה אינו מצוי באופן. ההיכלות

שכן משתקפת בו תפיסתה הייחודית של ספרות ההיכלות ביחס , רק במקרהודומה שאין זה 

את רעיון ההקבלה בין ל שבה מצאנו "לעומת ספרות חז. למבנה השמימי ולמקום משכנו של האל

שבעה נה אחר הבנוי מהרי שבספרות ההיכלות ישנו מב, בית המקדש הארציהמקדש השמימי ל

חלופיים ל שימוש בצירופים "להבחנה זו יש להוסיף שמצאנו בספרות חז. היכלות קונצנטריים

                                                                                                                                            
' עמ, ב, מהדורת רבינוביץ(מאת יניי , קדושתא לשבועות 156' סי, היכלות רבתי

295:( 

 [...]עטור פאר מכתירי כתרים "

 בשיר גילה רוממו אתם לאדון להבה

 "חוניםחדריו אתם  חדריכי בשכינת הדר 

  םתָ יָק פִ ת ְּד ַר הֲ ּדַ יץ ִּד  / םתָ ירוֹ זֵ ּגְ  יּהַ יל ּגִ ּגִ  "

  םָּת וְס ק וֶ ותֶ יי וֶ וַּד וַ  / םתָ יכָ לִ ל הֲ ּכֵ ְׂש ר הַ דַ הֲ 

 "םתָ מָ כְ ית חָ ּיַ נִ י חֲ ֵר ְד חַ /  םותָ יוָ ר זִ הַ את זוֹ זֹ 

בתוספתא כפי שמופיע , שהוא במובן של חדרי תורה, "חדרי חניית חכמתם"רבינוביץ מציין ביחס לביטוי 

: שם, ראו רבינוביץ(וותיה וחכמתה עומק מצ, עוסק בשעשועי לשון על התורה ואכן קטע הפיוט המדובר. א,כתובות ה

איננו יכולים להכריע מהו כיוון הקשר , ראוי לציין שלמרות הדמיון המילולי הניכר בין שני הקטעים, עם זאת). 295

 . המתקיים בין שני המקורות
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השימוש בצירוף בדבר ייחודו של  הטענהובכך מתחזקת , )'חדרי מרכבה'(לציון עניינים דומים 

מה פייטנים לפי דרכנו למדנו גם על זיקתם של כ, בנוסף לכך. בספרות ההיכלות 'xחדרי היכל '

מחברו האנונימי של הפיוט בריות , דוגמת מחבר הקדושתאות המיוחסות ליוסי בן יוסי, שונים

כולם מכירים את תפיסת ההיכלות השמימיים . לחומר מן ההיכלות, ניסן' הקליר ויוסף בר, עולם

הוא או רעיונות אחרים שמקורם הבלעדי ' היכלות) ה(שבע'ואף מזכירים מינוחים טכניים כגון 

יש לשים לב שהחומר בהיכלות רבתי המכיל במפורש את הצירוף , ואולם. בספרות  ההיכלות

ואי לכך היכרות , )268-198' סי(מצוי ביחידה העוסקת בתיאור העלייה השמימה ' שבעה היכלות'

 . של הפייטנים עם חומר זה משקפת את קדמותו
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 xכסא כבוד 

 

ראוי לעמוד על , עם זאת 131.נקרה מספר רב של פעמים בספרות ההיכלות' בודכ)ה(כסא 'הצירוף 

היד של היכלות רבתי -עיון מעמיק בכתבי. כמה הבדלים מעניינים בין המקרופורמים השונים

כסא '(' כבוד'מלמד שבמקרופורם זה אנו מוצאים צירוף זה בדרך כלל ללא יידוע לפני המילה 

כסא 'ל "הצירוף המוכר מספרות חז 132).'כסא כבודו'(נוי חבור ופעמים רבות בתוספת כי) 'כבוד

וגם במקומות , כמעט שאינו עולה בהיכלות רבתי) 'כבוד'א היידוע לפני המילה "עם ה(' הכבוד

, לעומת זאת 133.שהוא עולה הרי שמדובר בחלקים שברור למדי שנוספו בשלבים מאוחרים יותר

א היידוע "בתוספת ה' כסא הכבוד'וח ביותר הצירוף רו) 'ובייחוד בחנוך ג(במקרופורמים אחרים 

 .וללא הכינוי החבור

כסמל , שם אנו מוצאים אותן הן כפשוטו. מצוי במקרא' כסא כבוד'שורשו של הצירוף            

" ִּכֵּסא ְכבֹוֶד!: "ובכינוי  חבור(ה "והן ככיסאו של הקב, )23כב ' יש; 8א ב "שמ(למלכות וגדולה 

ראוי להעיר שאין הוא משמש בלשון המקרא כמונח טכני המציין באופן , עם זאת 134.])21יד ' ירמ[

אולם שם , גם בלשון חכמים אנו מוצאים צירוף זה 135.כפי שעולה מאוחר יותר, בלעדי עניין אחד

                                                 
 ).1986, שפר(בקונקורדנציה לספרות ההיכלות  "כסא"ראו בערך  131

132
היד שנוכחנו לראות שהם שומרים על נוסח טוב ועל קווי -כתבי. היד השונים-בעניין זה עולים הבדלים בין כתבי 

יד אחרים משנים -לעומתם כתבי', )ו(כסא כבוד'נוטים לשמור ברוב המקומות על הצורה ) 22מ-ו ו, ב(לשון קדומים 

שכבר הערנו קודם לכן על עדיפות ( 22מי "שוואה של כתופעה מעניינת עולה מתוך הכמו כן . 'כסא הכבוד'מדי פעם ל

בקטעי וכך גם כמה פעמים ' )ו(כסאו כבוד'את הצירוף  22מי "באופן עקבי אנו מוצאים בכ. עם קטעי הגניזה) נוסחו

 .3ג-ו 2ג הגניזה

ופיע בתוך קטע מסדר רבה דבראשית שנכנס לחלק מכתבי היד או מה שמ 185, 183' ראו למשל מה שמופיע בסי 133

 ).ני "ובכ וי  "במסגרת קטע שנוסף בכ( 147' בסי

שגורה בתרגומים הארמיים כביטוי כבול המייצג על דרך  -)" א(כורסי יקר" -צורתו הארמית של ביטוי זה  134

רעיון כסא האל ). 7מג ' יח; 1סו ; 2נב ; 6ו ' יונתן ליש; 10כד ; 16יז ' ראו אונקלוס לשמ(המטונימיה את נוכחות האל 

 232: 1995(פברי בילותיו במזרח הקדום ראו לסיכום ביחס לעניין זה ולמק. ור באופן מהותי לדימוי האל כמלךקש

נגזר משורש עתיק ' כבוד'נציין ש. במקורות השונים של העברית היא פרשה לעצמה' כבוד'הוראתה של המילה  ).ואילך

מופיע במקרא גם כתואר הנסמך לשמו ' כבוד'. 'גודל'ומשמעותו הבסיסית היא , ובאוגריתית) kabttu(שמצוי באכדית 

 ).2010(ראו בהרחבה אצל סוברן ופלדמן ' כבוד'לדיון סמנטי במושג ). 7טז ' ראו למשל שמ(של אלוהים 

למשל בשני מופעים , כמו כן גם בלשון בית שני אנו מוצאים תיעוד של צירוף זה ).208: ן"תש(ראו הבחנתו של כהן  135

השיר ( 4Q405 K 14 [=frg. 23i 3’]: ראו, ")כסאי כבודו"שם מופיע (ת השבת ממגילות קומראן בסרך שירות עול
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א "בתוספת ה, כאמור, כאשר שימושו הרווח הוא, הוא הופך למונח טכני המתייחד לעניין אחד

ל עשוי "בספרות חז' כסא הכבוד'כמו כן עיון בתפוצתה של הקולוקציה . 'כבוד'היידוע לפני המילה 

 קולוקציה זו 136.ל"ללשון האופיינית לרבדים המאוחרים בלשון חזדווקא לרמוז שהיא משתייכת 

). ומתועדת מעט מאוד במדרשי ההלכה, במשנה אין היא מצויה כלל(נדירה למדי בספרות התנאים 

בספרות . בספרות האמוראים ועוד יותר מכך בספרות התנחומאמופעיה הולכים ומתרבים 

בחשבון כי  ואפילו אם מביאים( מעל ומעבר למצוי בכל קורפוס אחר, ההיכלות היא נפוצה ביותר

מונח זה קשור ישירות לתחום התעניינות שאינו נידון בפירוט דומה בשאר שכבותיה של ספרות 

 ).ל"חז

בתוספת הכינוי החבור ' כסא כבוד'ש לציין שגם השימוש בצירוף מלבד עניין התפוצה י           

כהן עניין זה מסתבר מתוך הבחנתו של . מלמד על זיקה לרבדים המאוחרים שבלשון חכמים

) 'כסא הכבוד'דוגמת (אנו מוצאים צירופי סמיכות שהם מונחים טכניים לשון התנאים שב) ן"תש(

ו מן הדוגמה במכילתא שבה מופיע פעמיים צירוף זה כהן מוכיח דברי. כינוי פרוד בדרך כלל עם

הורוביץ ' מהד[, לקעמ, י"מכילתא דר" (ה בכסא הכבוד שלו"נשבע הקב: "ת כינוי פרודפסבתו

ההבדל בעניין זה בין לשון המקרא ללשון התנאים מתחדד בקטע האמור ). ]187, 186' עמ, ורבין

: ראו; צירוף המצוי בלשון המקרא" (ותוה על כסא מלכ"לכשישב הקב: "עשכן בסמוך ממש מופי

בלשון  'כסא כבודו'מסוג צירוף פעה זו שוללת את אפשרות הימצאות של תו). 1ה ; 2א ' אס

בתוספת כינוי  רק בלשון האמוראים אנו מוצאים שימוש בצירוף זה, לעומת זאת 137.התנאים

ומופיע  139,מאוחריםבמדרשים הבעיקר הולך ומתרבה  ואכן השימוש עם הכינוי החבור 138.רחבו

  140.מתוך ברכת היוצר לשבת וכן בפיוטים נוספים' אל אדון'גם בפיוט 

                                                                                                                                            
כמו כן הוא מופיע פעם אחת נוספת ). עשרה-השיר לשבת השלוש( 11Q17 X [frg. 23] 7; )עשרה-לשבת השתים

 .’4Q161 [4QpIsaª] 8-10 19: ראו, באחד מן הפשרים על ישעיה

 ).149הערה , 97-96: ח"תשס(ל מזרחי לעניין זה ראו הערתו ש 136

: ן"תש, כהן(אמפאטי , אם כן, הוא' שלו'והכינוי " בכסא כבודו שלו"י מינכן למכילתא הגרסה היא "יש להעיר שבכ 137

 ).שם, ראו כהן(אולם ניתן לראות בגרסה זו אשגרה מכסא מלכותו המצוי בסמוך ). 208

ה 'בכמין מטבע שלאש הוציא הק -מאיר' אמר ר": ב"ו מו ע,ם אשימוש זה אנו מוצאים פעם אחת בירושלמי שקלי 138

: ראו(וכן פעמיים נוספות שאחת מהן נסמכת בוודאי על מה שמצוי בירושלמי  "מתחת כסא כבודו והראהו למשה

 ).ו,פרשה ה, רות רבה; ד', את קרבני, 'כ"פדר

 .ד,יב ר"במ; מד ;כד; ד א"פדר: ראו 139

 ".כסא כבודונתעלה וישב על : "ופיעמן התפילה מ 'אל אדון'בפיוט 140 
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מאפיין את היכלות רבתי ' כסא כבודו'ציין שהצירוף בעל תוספת הכינוי החבור לסיכום א

דומה . 'כסא הכבוד'לעומת מקרופורמים אחרים מספרות ההיכלות שבהם רווח בעיקר הצירוף 

ואינו משתמש בקולוקציה ) הלא מיודעת(תי נצמד לצורה המקראית שבעניין זה היכלות רב

כמו כן מתוך עיון בתפוצתה של קולוקציה . 'כבוד'ל בתוספת היידוע לפני המילה "המצויה גם בחז

, ל עולה שככל הנראה השימוש בה מאפיין את הרבדים המאוחרים של לשון חכמים"זו בספרות חז

, מלבד זאת. ות ההיכלות יש לראות בכך ראייה לאיחורואי לכך במקומות שנמצא אותה בספר

 ומימלא, בתוספת הכינוי החבור מאפיין אף הוא את לשון האמוראים' כסא כבוד'השימוש בצירוף 

 . בידנו ראייה נוספת שהיכלות רבתי בצורתו הנוכחית לא התגבש קודם לשכבת לשון זו נמצאה
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 ערבות רקיע

 

נפוץ ' ערבות רקיע'גם הצירוף  141.מופיע בשכיחות גבוהה ביותר בספרות ההיכלות' תערבו'השם 

והשימוש בו עשוי להיחשב לאחד ממאפייניה של  142,ביותר בחלקיה השונים של ספרות ההיכלות

מופיעה בו כסומך ולא כנסמך ' רקיע'בשל העובדה שהמילה צירוף זה קשה למדי . ספרות זו

והסדר ההגיוני של המילים , הוא שמו של אחד מן הרקיעים 'ערבות'שכן ידוע הוא ש, כמצופה

בהקשר לכך ראוי לשים לב שבמסגרת . ולא להפך' רקיע ערבות'בסמיכות שכזו אמור היה להיות 

' סי: ראו" [ערבות רקיע העליון("' עליון)ה('מתווספת לו המילה ' בחנוך ג היקרויותיו של הצירוף

שהיא בחרה להוסיף מילה זו בכדי לשוות לצירוף סדר הגיוני  ניתן לשער שיד כל 143]).26, 25

כלומר הרקיע העליון ביותר ביחס לשאר (' הרקיע העליון'שהוא גם ' ערבות': מבחינה תחבירית

יש בידנו ראייה לכך שעורכי חנוך , אם אכן כך). 'עליון'או אולי רקיעו של האל המכונה  הרקיעים

' העליון'ים יותר ומשום שלא הבינוהו הוסיפו לו את המילה שאבו את הצירוף ממקורות קדומ' ג

  .על מנת לבארו

                                                 
רום , ')6' א שו2י פרמה דף "כ, 8' סי(' רום ערבות': בין היקרויותיו השונות ניתן למצוא את הצירופים הבאים 141

היכלי , ')24' שו ,ב2י פרמה דף "כ, 72, 13' סי(' היכל ערבות, ')]וי "כ[ 60, 52, 47, 43, 25, 17, 10' סי(' ערבות רקיע

' גדודי ערבות, ')]וי "כ[ 37' סי(' מרכבות ערבות, ')]וי "כ[ 59, 26' סי(' הדרי ערבות, ')]וי "כ[ 56, 26' סי(' עערבות רקי

 'רוכב ערבות', )]7' שו ,ב6דף  ;31' שו ,א2י פרמה דף "כ[מסכת היכלות ; 99; 98' סי(' קרקע ערבות', )]וי "כ[ 54' סי(

רום רקיע , ')]7' שו ,ב2י פרמה דף "כ[מסכת היכלות (' רום שמי ערבות, ')948||  480, 775, 722, 696, 269, 194' סי(

 ). ]26' שו ,ב3י פרמה דף "כ[מסכת היכלות (' חדרי ערבות'ו]) 26' שו, ב3י פרמה דף "כ[מסכת היכלות (' רבותע

, 230, 198, 189, 161, 121, 81' סי(היכלות רבתי ; ])וי "כ[ 78, 60, 52, 50, 47, 43, 26, 25, 17, 15, 10' סי(' חנוך ג 142

 ).593' סי(מעשה מרכבה ; )851, 811, 810, 807, 805, 790, 785, 777, 776' סי(סדר רבה דבראשית ; )259, 244

י "ובגרסת כ; ]וי "כ" [שבערבות עליוןמיכאל השר הגדול ממונה על רקיע שביעי של : "21' וראו גם מה שמופיע בסי 143

מעידה על אותו עניין ההקבלה הבאה שבה ". שבערבות, עליוןשהוא , ה על רקיע שביעינמיכאל שר הגדול ממו: "40מ

 :'עליון'נוספה המילה ' רואים כיצד בטקסט של חנוך ג

 :היכלות רבתי      :'חנוך ג

ולמה נקרא שמו ענפאל מפני שענף הודו והדרו וכתרו "

כיוצר  עליוןוזיוו וזוהרו מכסה את כל הדרי ערבות רקיע 

 ])וי "כ[ 26' סי[...]" ( עולם

כתרים שהיה  ה נקרא שמו ענפיאל מפני ענף כתריולמ"

מונח בראשו שהיה חופה ומכסה את כל חדרי היכל 

והשוו גם ; 244' סי[...]" (ערבות רקיע כיוצר בראשית 

 )198' למה שמופיע בסי
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בלשון המקרא " ֲעָרָבה"השם כמו כן . אינו מופיע כלל בלשון המקרא' ערבות רקיע'הצירוף              

אולם מכל מקום אין למצוא שם זה  144,או ככינוי לעננים כינוי לאדמה שוממהכבדרך כלל משמש 

ראוי , עם זאת. 'ערבות רקיע'ל איננו מוצאים את הצירוף "גם בספרות חז .י לרקיעככינובמקרא 

הופך להיות מונח קוסמוגרפי טכני המציין את שמו הפרטי של ' ערבות'לשים לב לעובדה שהשם 

, בדומה לראיות אחרות שהזכרנו, עניין זה 145.אחד מן הרקיעים לראשונה רק בספרות האמוראים

השכבה העריכתית של ההיכלות שבה מצוי צירוף זה לשלבים המאוחרים מלמד  על זיקתה של 

 .שבלשון חכמים

כצירוף  בו לראות ויש', ערבות רקיע'בספרות הפיוט איננו מוצאים גם כן את הצירוף                

בהיקרויותיה השונות של המילה  שהעיוןלא מיותר לציין , עם זאת. ייחודי לספרות ההיכלות

פרות הפיוט העלה שבקדושתא המיוחסת ליוסי בן יוסי עולה הד לרעיון שישנו היכל בס' ערבות'

מדובר בפיוט שמקיים , כאמור 146.שפגשנו בספרות ההיכלות' היכל ערבות'בערבות בדומה לצירוף 

שכן הוא עושה , זיקות שונות לספרות ההיכלות ודומה שמחברו נסמך על חומר מהיכלות רבתי

, מלבד זאת .הנזכר לראשונה בהיכלות רבתי 147',שבעה היכלות'ובהק שימוש במונח הטכני המ

ערבות 'צירוף של השהשוואה ללשון הפיוט עשויה לסייע בהבנת הסדר התחבירי התמוה דומה 

ותופעה זו נחשבת לאחד מסממניו , ריבוי של סמיכויות הפוכות ניתן למצואהפיוט בלשון . 'רקיע

הרי שיש בידנו  149,כסמיכות הפוכה' ערבות רקיע'ן את אם אכן יש להבי 148.של משלב לשוני זה

                                                 
; בגעז) 'יבש'(=עבר < ונו הוא מן ערב יתכן שגזר. 16ב יז "שמ; 43נא ; 6ב ' יר: ככינוי לאדמה שוממה ראו למשל 144

גזרונו של ערבות שם הוא מערף על פי ". רכב בערבות"לעננים ידוע הביטוי כינוי כ). 238 :ב"תשמ(חיים -ראו בן

חיים -ב ראו בן"לדיון מלא בשורש ער). 1924: מילון, ראו גורדון(ככינוי לאל בעל  rkb ‛rptהאוגריתית שבה מצאנו את 

 .)ב"תשמ; ם"תש(

ריש . 'הן לייי אלהיך השמים ושמי השמים' 'שנ, שני רקיעין הן: רב יהודה' אמ: "ראו מה שמופיע בבבלי חגיגה 145

וראו דבריו של מזרחי ביחס ). ב"יב ע" (וילון ורקיע ושחקים וזבול ומכון וערבות: ואלו הן, שבעה: 'לקיש אמ

-65: שם(' מעון'ובמילים ) 43-42: ח"תשס, מזרחי(' שמי שמים'לשמותיהם של רקיעים אחרים במסגרת דיונו בצירוף 

 ).46הערה , 62: שם(' זבול'ו) 64

 .'xחדרי היכל 'ראו לעיל בדיון בצירופים מדגם  146

 ).268-198' סי(על צירוף זה בהרחבה ראו בפרק העוסק בתיאורי העלייה השמימה  147

). 115-113: ג"תשל; 271: ה"תשל(ופליישר ) 643-642: 1865(צונץ : ראו; תופעה זו ידועה מן הפייטנות הקלסית 148

בפרק שעוסק בתופעה שכונתה על ידו ) ואילך 97: ה"תשמ( יהלום לדוגמאות אצל הפייטנים השונים ראו גם אצל

' וראו גם דוגמאות מפיוטי ר). 99: שם(בפרק זה הוא מציין גם דוגמאות מתוך ספרות ההיכלות ". שגב-סמיכות"

 ).192-191: ד"תשס(ר פינחס הכהן אצל אליצו
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אשר , זיקה זו מעידה על סגנונה של לשון ההיכלות. זיקה נוספת בין לשון ההיכלות ללשון הפיוט

גם מחבריה השתמשו במגוון סוגים של צירופי סמיכות בכדי , ככל ספרות בעלת אופי שירי

 .להעשיר את אופני המבע שלהם

השימוש . מאפיין ומייחד את ספרות ההיכלות' ערבות רקיע'ציין שהצירוף א לסיכום           

, בדומה לשימושי לשון אחרים שהזכרנו, בערבות כשמו הפרטי של אחד מן הרקיעים עשוי להעיד

כמו כן תופעת הסמיכות ההפוכה המשתקפת . על זיקה לשכבות מאוחרות יחסית בלשון חכמים

 .שון ההיכלות למשלב הלשוני של הפיוטבצירוף זה מלמדת על זיקתה של ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
כידוע . י מסורות שונות ביחס לשמו של הרקיע השביעינוספת לפיה יש לפנינו שילוב של שתניתן להציע אפשרות  149 

המקום היחיד שבו אנו מוצאים את , ואולם. משמשת כשמו הפרטי של אחד משבעת הרקיעים' רקיע'גם המילה 

שבעה שמות : "ויה בשרידי התנחומא שפורסמו על ידי אורבךעולה במסורת המצ השביעיכשמו של הרקיע ' רקיע'

ויש בני אדם שאין מודין שהן שבעה . רקיע, שחקים, מכון, מעון, זבול, השמים ושמי השמים: קרא להם הכתוב

, הרי שיש לפנינו זיקה מעניינת לספרות התנחומא ,נכונהאכן אם הצעתנו ). 17' עמ, ]1ו"תשכ[אורבך ' מהד" (רקיעים

מכל מקום יש להעיר שזיקה זו עשויה ללמד אך ורק על זמנו המאוחר של הרובד . ה לזיקות נוספות שהעלינובדומ

ויש להתחשב באפשרות שהמקרופורם היכלות רבתי מכיל גם חומרים , העריכתי שבו אנו מוצאים שימוש בצירוף זה

-268' סי(ימה קת בתיאורי העלייה השמיחידה העוסב חומרים שכאלה בייחוד נבקש לטעון לקיומם של, קדומים יותר

198.( 
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 צבא מרום

 

והוא מצוי עוד פעם אחת במקרופורם היכלות רבתי ) 92' סי( ביחידה זוצירוף זה עולה פעם אחת 

על הטיותיה השונות ' צבא'באופן כללי המילה  150.וכן מספר פעמים בספרות ההיכלות) 192' סי(

ואי לכך יש לראות גם בצירוף שבו היא משוקעת כצירוף  151,תנקרית פעמים רבות בספרות ההיכלו

עיון בהיקרויותיה . נקרית פעמים רבות בספרות ההיכלות' מרום'גם המילה . אופייני לספרות זו

מבין המקרופורמים השונים של ההיכלות אך ורק . השונות של מילה זו מלמד על תופעה מעניינת

 152).'שמי מרומים'או בצורת הריבוי (' שמי מרום'רוף מתאפיין בהופעות רבות של הצי' חנוך ג

עובדה זו מצטרפת  153.והוא עולה לראשונה בשכבת לשון זו, צירוף זה מופיע גם בלשון חכמים

. משאר הקורפוס של ההיכלות' להבחנה שכבר עמדנו עליה בדבר שונותו הטרמינולוגית של חנוך ג

מתייחד בכך שהוא נוהג להיצמד לטרמינולוגיה ' מבין המקרופורמים השונים של ההיכלות חנוך ג

 154.ל"המאפיינת את ספרות חז

: 21כד ' מיש הכתובבדיקת מקורו של הצירוף הנידון מלמדת שבבסיסו עומד בוודאי  

ָבא צְ "הצירוף ". ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ַּבָּמרֹום ְצָבא ַהָּמרוֹםַעל  ייְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפֹקד "

בין אם כוונתו לגרמי " (ְצָבא ַהָּׁשַמִים"הוא יחידאי במקרא ולעומתו שגור יותר הצירוף " ַהָּמרֹום

למרות מוצאו המקראי הברור של הצירוף הנידון יש לשים לב  155).השמים ובין לפמליה של מעלה

ראשונה ויש מקום לשאול מתי הוא עולה ל', מרום'א הידוע לפני המילה "שבמקרא הוא בא עם ה

  .בצורה הלא מיודעת כפי שאנו מוצאים בספרות ההיכלות

                                                 
, 626, 625, 569, 320, )406|| ( 296' סי: אלו ההיקרויות שבהן מופיע הצירוף שלא במסגרת ציטוט הפסוק מישעיה 150

 .19גי "כ, 688, 685, 653, 634

 ).565-564: א1988(ראו שפר  151

 ).201' סי( "רקיעי מרום: "כלות רבתי צירוף חלופיאנו מוצאים בהי' הרווח בחנוך ג 'שמי מרום'כמו כן לעומת  152

וזאת בתעתיק יווני משובש , ל"להופעת צירוף זה מחוץ ללשון חז, מפוקפקת למדי, ככל הנראה יש רק עדות אחת 153 

" שכינתא בשמי מרומא"בארמית התרגומים מופיע הצירוף ). 103-102: ט"תשכ(ראו קוטשר ; של מילים פיניקיות

ראו בעניין זה גם אצל אבישור ). 6ו ' מי; 12יז ' יר; 14לח ; 5לג ; 15לב ; 6, 3, 1ו ' יש: ראו(עברית ב' מרום'כנגד 

 ).45-44: ח"תשס(לדיון רחב בצירוף זה ובהופעותיו בלשון חכמים ראו מזרחי ). 36סעיף , 137: ז"תשל(

 .'ת דין שלמעלהבי' ו' אלהי ישראל' ה+  x': דיונים הנזכרים בפרק זה בצירופיםראו גם ב 154

א "מל: ככינוי למלאכים ראו. 22לג ' יר; 6ט ' נחמ; 12מה ' יש; 10ח ' דנ; 1ב ' בר: ככינוי לגרמי השמים ראו למשל 155

 . 19כב 
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. צירוף זה בצורתו המיודעת והלא מיודעת אינו עולה גם בספרות מימי הבית השני, והנה 

והן צירופי סמיכות ' צבא השמים'בספרות קומראן אנו מוצאים הן את הצירוף המקראי השכיח 

. 'צבא מרום'אין מוצאים בספרות זו את הצירוף אולם  156',צבא'אחרים בהם הנסמך היא המילה 

למעשה צירוף זה מנוע מלהתקיים בלשון  157.ל"כמו כן הצירוף הנידון אינו בשימוש בכל ספרות חז

אנו מוצאים בלשונם ' צבא'במקום . אינה בשימוש חופשי בלשון חכמים' צבא'חכמים שכן המילה 

לשון חכמים מתאפיינת , מלבד זאת 158).'חילות': בויוהרבה פעמים בצורת הרי(' ַחִיל'או ' ַּגִיס'את 

פמליה 'ו' מלאכי השרת': כגון, בשימוש בצירופים חלופיים לתיאור צבא השמים ומשרתיו של האל

 159.'של מעלה

המצוי ' אל אדון'בצורה הלא מיודעת עולה לראשונה בפיוט ' צבא מרום'השימוש בצירוף  

ואם אכן , בל שפיוט זה מאוחר לתפילות הקדומותמקו 160.בתפילה במסגרת ברכת היוצר של שבת

דווקא בצורתו הלא (הרי שניתן לראות בעובדה זו עדות לכך שהשימוש בצירוף האמור , כן

 161,שימוש בצירוף זה עולה גם אצל פייטנים נוספים. לא עולה קודם לתקופת האמוראים) מיודעת

נים והן בעלי ההיכלות עשו בו שימוש כיוון ששורשו במקרא ניתן לטעון שהן הפייטנים השו, אולם

 .ואין לראות בשימוש בו ראייה לזיקה שבין הפייטנים לספרות ההיכלות, באופן בלתי תלוי

, אולם אינו ייחודי לה, אופייני לספרות ההיכלות' צבא מרום'שהצירוף  יש להדגישלסיכום  

בדבר זיקתה של הלשון לעיל  שצוינושימוש זה מצטרף לראיות . שכן מקורו בפסוק מן המקרא

                                                 
לדעת הורביץ  ).4Q427 7i15" (צבא עולם"; )1QM XII,9" (צבא רוחיו"; )1QM XII,1" (צבא מאורות: "למשל 156

 .למלאכים שימוש מאוחר ששייך ללשון הבית השני' צבאיו'וי יש לראות בכינ) 126-124: ב"תשל(

י "מכילתא דרשב; ]125' עמ, הורוביץ ורבין' מהד[שירה ב , מכילתא: ראו(אנו מוצאים ציטוט של הפסוק מישעיה  157

 .ל"אולם הצירוף עצמו אינו מצוי בשימוש חופשי בחז, ])76' עמ, אפשטיין ומלמד' מהד[א ,טו

 .)11: ז"תשכ(בנדויד ראו ל "בלשון חז' צבא'במקום  'ַּגִיס'לשימוש ב 158

עניין זה . 'כלי הָׁשֵרת'נבנה במתכונת הצירוף המקראי ' מלאכי השרת'לי "טען שהמונח החז )123: ב"תשל(הורביץ  159

כמו כן הוא . 'משקף לדעתו את החשיבות הרבה שהיו חולקים באותם הימים לתפקיד של שירּות המלאכים לפני ה

, עבד'הוא  familiaמתיישב עם כיוון זה שכן פירושה של המילה הלאטינית ' פמליא של מעלה'ם הצירוף מציין שג

 ).210' עמ, מילון, ראו קראוס'; Sklaven, Hausstand'(' משרת

 ".תפארת וגדולה שרפים וחיות עם אופני קדש//  שבח יתנו לו כל צבא מרום: "ראו 160

 / קּוְׁש יְק ה ִׁש ֶּת ְׁש י ִמ נֵ בְ ּכִ /  םרוֹ א מָ בָ צְ ל ּכָ  // םדָ ת ָאלדוֹ וֹ ּת/  רּופְ ם יִ הֶ י מֵ ּכִ / / םָאְר ּבָ ִה ם ּבְ דָ ָא/ ִּכִּניָת ְׁשָמם : "ראו למשל 161

 / ויאמרו" ; )]95' עמ, יהלום' מהד[ 274-271' שו', אז באין כל' :מתוך סדר העבודה" (יוָר צּויְ  חַ ּמֵ ׂשַ ְמ  / רצֵ יוֹ ם לְ ָר ּוּׁשּבְ 

מתוך " (וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון // כי לא יזכו בעיניך בדין // בדין צבא מרוםקוד על לפ // הנה יום דין

 ).20-17' שו', ונתנה תוקף' :מאת יניי ה"קדושתא לר
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א הידוע לפני "יש להעיר שבמקרא הוא מופיע עם ה, אם כי; שביחידה שלפנינו ללשון המקרא

בספרות ההיכלות למדנו על ' מרום'כמו כן מתוך העיון בהיקרויותיה של המילה . 'מרום'המילה 

שמי ': ופיםהציר(לית "המתאפיין בשימוש רב בטרמינולוגיה חז' שונותו של המקרופורם חנוך ג

 ).'שמי מרומים'ו' מרום
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 מרכבה+  ה"צפ

 

נדב ביקשה לפרש את -זליקוביץ". מרכבה)ה(צפיית "אנו מוצאים את הצירוף  בחומר שביחידה זו

, ודומה שאכן אין מדובר בראייה סתם 162,במשמעות של התבוננות שכלית' צפייה'שם הפעולה 

 -כונות להן זוכה בעל המסע השמימי הנמנית עם הת -דוגמת צפיית העתיד , כולת מיסטיתאלא בי

הצירוף עצמו הופך לצירוף קפוא בספרות  163.או הצפייה במעשיהם הנסתרים של בני האדם

 :כפי שניתן לראות מההיקרויות הבאות, היכלותה

רד לי בצפיית מרכבהישמעאל מה אילו שירות שהיה אומר מי שמבקש להסתכל ' ר' אמ" ·

 )81' סי, היכלות רבתי" (בשלום ולעלות בשלום

 )93' סי( "בצפיית המרכבה ישמעאל כך היה שונים' ר' אמ" ·

 )225' סי" (ת המרכבהבצפיימציץ החזיר אתו וישב אצלו מצפייה שהיא ראה אותו ו" ·

וככלותו שנים עשר יום יצא לכל מידת תורה שמבקש אם למקרא אם למשנה אם " ·

 )303' סי( "לצפיית מרכבה

 בצפיית המרכבהנחוניא בן הקנה רבי בן גאים בשעה שצפיתי ' לי ר' אמ' ישמע' ר'א" ·

 ])אי "כ[ 403|| ] אי "כ[ 579' סי" (ראיתי הדר גאוה חדרי חדרים

הייתי נכנס חדר בתוך  בצפייתי במרכבהישמעאל כשעליתי למרום להסתכל ' אמר ר" ·

 ])וי "כ[ 1' סי..." (חדר

" ונתן עיניו בי והוא מתיירא ומזדעזע מלפני בצפיית המרכבה להסתכלוכיון שבא אחר " ·

 ])וי "כ[ 20' סי(

ועולה ספק אם , היד-היקרויות נוספות של הצירוף הנידון אינן מופיעות באופן זהה בכל כתבי

זה : "ני "הצירוף מופיע אך ורק בכ) תחילתו של היכלות זוטרתי( 337' בסי. ניתן להכלילן בדיון

היד -בכל כתבי, לעומת זאת". בצפיית המרכבה' עקיבא שהיה מסתכל בצ 'השם שנגלה לר

                                                 
 ).22: ג"תשי(נדב -זליקוביץ ראו 162

מה שעושים לפני כסא שהוא עומד נגד טעצש ייי אלהי ישראל ולראות כל : "... 81' תכונת צפיית העתיד עולה בסי 163

כמו כן גם תכונת הצפייה במעשיהם הנסתרים של בני האדם נזכרת ". כבודו ולידע כל מה שעתיד להיות בעולם

וניתן ). 83' סי" (שהוא צופה ומכיר בכל מעשה בני אדם שעושין אפילו בחדרי חדרים, גדולה מכולם: "ביחידה שלפנינו

ואף הוא היה צופה : "86' כפי שעולה בסי, פחתי של בני אדם אחריםלהזכיר גם את יכולת הצפייה בייחוסם המש

 ...".במשפחות כמה ממזרים יש במשפחה
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". עקיבא שהיה מסתכל במעשה מרכבה' זה השם שנגלה לר: "מופיע) 40מ, 22מ, ד, א(האחרים 

.22מי "צירוף זה מופיע אך ורק בכ 335' בסי, כמו כן
164 

ם מה שנדמה עיון מעמיק בתפוצתו של הצירוף עשוי ללמד שבפועל הוא נקרה פחות פעמי

צירוף זה ניקרה . וכן שהוא שייך לשכבת עריכה מסוימת בספרות ההיכלות, ברושם ראשוני

וכבר במבט ראשון מתעורר החשד שמא מדובר , )93, 81' סי(בראשה ובסופה , ביחידה זופעמיים 

שתי ההיקרויות הנוספות בהיכלות רבתי , מלבד זאת. ביד של עורך מאוחר אשר הביאה להוספתו

. לות דווקא בתוך קטעים שניתן להוכיח שנוספו בשלבים מאוחרים בהתגבשותו של המקרופורםעו

שזוהה זה מכבר במחקר ) 228-224' סי(המצוי במסגרת קטע  225' ההיקרות האחת היא בסי

' וההיקרות השנייה בסי 165.כתוספת הן מתוך ניתוח ספרותי והן על ידי השוואה לחומר מן הגניזה

מקרופורם העומד בפני עצמו בחלק מכתבי היד ויש בסיס לטענה שהוא , תורההשייך לשר  303

צפיית 'יוצא אפוא שאין זה בלתי סביר להניח שהשימוש בצירוף  166.נוסף בשלב מאוחר יותר

 .משתייך לשכבה מאוחרת למדי בהתגבשותו של המקרופורם היכלות רבתי' מרכבה)ה(

, כאמור. חשד שצירוף זה נוסף בשלב משניעשוי לעורר ' גם עיון בהיקרויותיו בחנוך ג

חשוד  20' משמש פתיחה למקרופורם כולו וסי 1' סי. 20' ובסי 1' בסי: הצירוף מופיע פעמיים

החשד שיד של עורך כל  167.להמשך החומר) 19-4' סי(כתוספת המחברת בין היחידה הקודמת לו 

אשר , 1' מן הגניזה לסי שהוא אחראית להכנסתו של צירוף זה מתחזקת מתוך עיון במקבילה

                                                 
הילכות : "להיכלות רבתי ובסיומה מופיעות המילים ני "יש להעיר שפיסקה זו שייכת על פי כ 335' ביחס לסי 164

אם כי היא מסייגת דבריה , את החיבורבמהדורת אליאור הן מופיעות כפותחות , לעומת זאת". היכלות רבתי נשלם

שסבר ששורות אלו אינן שייכות להיכלות  ,)77: 1965(ומזכירה את דבריו של שלום  )59' עמ(ה בהערות למהדור

 337' על פי זה גם סי. לדבריו של שלום שלושת הפסקאות הראשונות המצויות בטקסט שבידנו אינן מקוריות. זוטרתי

ה להימצאותו של יויש להסתפק גם ביחס אליו אם יש למצוא בו ראי, חיבור המקורישבסינופסיס אינו חלק מן ה

 .היד-רק באחד מבין כתביבמיוחד לאור העובדה שהוא מופיע , הצירוף בהיכלות זוטרתי

לאחר פרסומו של קטע . טענו על בסיס ניתוח ספרותי שקטע זה הוא תוספת) 1982(ושלוטר ) 208: 2ז"תשמ(דן  165

ועל , 223' מופיע באופן עוקב מיד לאחר סי 229' שכן בקטע הגניזה סי, עניין זה הוכח בעליל) 1988(שפר  הגניזה שמצא

 .קוטעים את הרצף ונוספו בשלב מאוחר יותר 228-224' כן ברור שסי

 .לשייכותו של שר תורה להיכלות רבתי יוקדש דיון בנספח המצורף לעבודה 166

' בחר להוסיף את החומר שמצוי בסי' לסיבות אפשריות מדוע העורך של חנוך ג). 368: 1995(ראו הערתה של קויט  167

יד -נחשב ליחידה מובחנת ויש כתבי 19-4' יש לשים לב שהחומר המצוי בסי). 127הערה , 362: 1995(ראו קויט  20

 .המכילים אך ורק חומר זה
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צפיית 'היד אינה מכילה את הצירוף -מראה בעליל שהגרסה שהייתה לפני מעתיקו של כתב

 :  'מרכבה)ה(

 168."במרכבה בצפייתי כשעליתי במרום להסתכלישמעאל ' אמר ר" :ו י"כ, 1' סי ·

 169."במרכבהל ]סתכ[ה]ל[אמר רבי ישמעאל כשעליתי למרום " :12גי "כ, 1' סי ·

 

י "כ[ 579' סי(וספת של הצירוף הנידון עולה במסגרת המקרופורם מעשה מרכבה היקרות נ

ה בספרות ההיכלות מלמד ששימוש זה אופייני ביותר  "עיון בהיקרויותיו של הפועל צפ, ברם]). א

, לעומת זאת 170.למקרופורם מעשה מרכבה המרבה להשתמש בו כחלק מתיאור החוויה המיסטית

כמו הפועל , רות ההיכלות אנו מוצאים שימוש בפעלי ראייה אחריםבמקרופורמים האחרים של ספ

מלמד ) 93-81' סי(בהיכלות רבתי מחוץ ליחידה הנדונה כמו כן גם עיון . ה"ל והפועל רא"סכ

והביטוי שמורה על כך יותר , ל"ה וסכ"שהפעלים השגורים בו לתיאור החוויה המיסטית הם רא

' סי(יחידה שלפנינו על רקע זה מתחדדת שונותה של ה 171."מלך וכסאו ויופיו)ה(לראות "מכל הוא 

גדולה : "ה"את הפועל צפנוספות פעמיים , הצירוף הנידוןמלבד את  ,אנו מוצאיםשבה , )93-81

ואף הוא "; )83' סי" (ומכיר בכל מעשה בני אדם שעושין אפילו בחדרי חדרים צופהשהוא , מכולם

ספרות שישנו רובד באפוא  נמצא). 86' סי.." (.במשפחות כמה ממזרים יש במשפחה צופההיה 
                                                 

 .'מרכבה)ה(צפיית 'אנו מוצאים את הצירוף  40מי "הרי שבכ, וי "לעומת גרסת כ 168

היד מן הגניזה היא הנכונה גם לאור העובדה שאנו מוצאים -כמו שגורס כתב" להסתכל במרכבה"ה דומה שהגרס 169

 ).3, 2' ראו סי(צירוף זה בדיוק עוד כמה פעמים בהמשכו של החיבור 

170
; ])אי "כ[ 557' סי" (במרכבה ורואה כל מה שעושין לפני כסא הכבוד וצופה: "[...] הדוגמאות הבאות ראו את 

י "כ[ 554' סי" (בשמי השמים ולצפותעקיבה מי יוכל להרהר ' ר'א"; ])אי "כ[ 545' סי" (בגבורה וצפיתיבשעה שעליתי "

; ])אי "כ[ 570' סי" (בזיו השכינה לצפותדברים היך יכול ' ב'נחוניא בן הקנה בשעה שמזכיר י' ושוב אמרתי לר"; ])א

 ]).אי "כ[ 592' סי" (השכינה וצפיתיתפילה התפללתי  עקיבה אני' לי ר' כך אמ' ישמע' ר'א"

הדיון בצירוף האמור מתקשר לשאלה העקרונית האם בספרות ההיכלות עולה אפשרות של ראיית האל ומה טיבה  171 

מודגש בה שמטרת הירידה למרכבה היא , מצד אחד. ספרות ההיכלות אינה חד משמעית בעניין זה. של ראייה זו

ואכן עלו דעות שונות . שני ניתן למצוא גם אמירות שונות המגבילות את אפשרות ראיית האלומצד , ראיית האל

שהוא " הכבוד"הבחין בין האל הטרנסצנדנטי הבלתי נראה לבין ) 158-157: ו"תשל(שלום . במחקר ביחס לסוגיה זו

הצהרותיהם של יורדי טען שלמרות ) 90: 1973(ולד גרינ. צופים יורדי המרכבה אשר בו, הצד המתגלה של האל

שטען דווקא שהתיאורים ) ב1982(רנוס 'גישה הפוכה הועלתה על ידי צ. המרכבה אין האל מתגלה להם בפועל

בין ראייה ) 33:ז"תשמ(הבחינה אליאור  לעומת גישות אלה. ראיית האל בפרושהמופיעים בהיכלות מתייחסים ל

 83: ז"תשנ(עוד לסוגיה זו ראו ארבל  .יורדי המרכבהלבין ראייה מיסטית אותה מתארים  ,שאכן אסורה ,גשמית

 ).ואילך
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לרובד זה משתייך . ה לתיאור החוויה המיסטית"היכלות המתאפיין בשימוש בפעל צפה

שר ויחידת  228-224, 93-81' סי(יכלות רבתי המקרופורם מעשה מרכבה וכן חלקים מסוימים בה

צפיית 'מוש בפעל זה ובצירוף העובדה שמצאנו שי. 'ואולי חלק מן המקרופורמים של חנוך ג) תורה

שימוש  ;תר מרמזת על איחורו של השימוש בודווקא בקטעים שחשודים כמאוחרים יו' המרכבה

 .מעשה מרכבהמקרופורם השפעתה של הטרמינולוגיה הרווחת בשיתכן שהוא תחת 

' ה"צפ'אם נבקש לתור אחר שורשיו של הצירוף המכיל את שני המרכיבים הלקסיקליים 

' צופה'מכונה  -רואה המרכבה  -ראוי לשים לב לעובדה המעניינת שהנביא יחזקאל , 'מרכבה'+ 

 אינו' מרכבה+ ה "צפ'מכל מקום שימוש מפורש בצירוף  172]).17ג ' יח[ "ֹצֶפה ְנַתִּתי# ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל("

ה במשמעות מיסטית מובהקת "כמו כן אין עדות לשימוש בלשון המקרא בפועל צפ. עולה במקרא

ובפרט בהקשר של ראיית , ה"שימוש טכני שכזה בפועל צפ 173.במובן של ראיית העתיד או

והוא קשור באופן ברור לתכליתה של החוויה , מאפיין כאמור את ספרות ההיכלות, המרכבה

 .המיסטית המתוארת בה

זאת בעקבות עלייתו , הלך ונצטמצם מאוד' צפה'בלשון התנאים השימוש בפועל המקראי 

אשר מביא לשינוי במערכת הפונקציונאלית של הפעלים הקשורים  174',הסתכל'ש של פועל חד

נעלם ובמקומו חזר לשימוש הפועל המקראי ' נסתכל'בלשון האמוראים , לעומת זאת 175.לראייה

המצוי ' צפה'אי לכך ניתן לראות בשימוש בפועל . 'צפה'וכן החל שימוש גובר והולך ב 176',הביט'

לרבדים  -שכבר עמדנו עליה בהקשרים אחרים  -ראייה לזיקה ) הוכן במעשה מרכב(ביחידתנו 

                                                 
כינויו של ) 176: ץ"תרח(לדעת סגל ]). 10נו ' יש" [צופיו("שכינוי זה מצוי גם בהשאלה על מנהיגי העם  יש להעיר 172

' ופיםצ'ל "זאת בניגוד לכינוי לנביאים שהשתמשו בו חז. ולא לתפקודו כנביא, יחזקאל כצופה קשור בהיותו מוכיח

 .אשר לשיטתו אין לו יסוד במקרא, ])א"מגילה יד ע, בבלי" [ך צופים אמרום"מנצפ("

 .וראו הערה קודמת. ובכלל זה גם כינויו של יחזקאל כצופה 173

 ).77: א"תשמ, מורשת(שבה פועל זה מוכר מרוב ניביה , לעברית קשורה להשפעת הארמית' הסתכל'חדירתו של  174

; א"בלחנעלם ' הביט' ;נשאר כשהיה במקרא' ראה': מציין) 77: א"תשמ(שמורשת אלו השינויים העיקריים  175

 .הצטמצם מאוד' צפה; 'נעלם' השקיף; 'נעלם' חזה; 'נעלם' שור; 'א"בלחהצטמצם מאוד ' התבונן'

וגם (רק פעם אחת  ' נסתכל'אנו מוצאים את  ר"רראוי לציין שבב ).297: ט"תשכ(ראו על כך את דברי סוקולוף  176

במקרה זה ככל ". מסתכל הייתי במעשה בראשית): "ו י"הקטע חסר בכ; לי "אלא לפי כ, לא על פי כל כתבי היד זאת

 ").משתכל הוית(" 8הנראה מדובר בהשפעת לשון המקרא בדניאל ז 
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אינו ', צפיית המרכבה'המצוי בצירוף , עצמו' צפייה'השם , מכל מקום. המאוחרים שבלשון חכמים

  177 .ומצוי לראשונה רק במדרש המאוחר ואצל הפייטנים, עולה עד לשלב מאוחר יותר

ניתן לכאורה לטעון , ל"מקורות חזאינו עולה ב' מרכבה)ה(צפיית 'למרות שהצירוף 

עולה פעם אחת במקורות ' במרכבה+ ה "צפ'שהצירוף המכיל את שני המרכיבים הלקסיקליים 

ויתכן שמדובר , ברם עיון מעמיק בהיקרות זו מלמד שאין מדובר בהיקרות ודאית. אמוראיים

המופיע  רהיקרות זו עולה במאמ. בתוספת שנוצרה בהשפעת המינוח המאפיין את ההיכלות

 "ולא ראו אותה מימיהם 179הרבה צפו לדרוש במרכבה 178יהודה והלוא' אמרו לו לר: "בבבלי

+ ה "צפ(הנידון מן הצירוף ) 'צפו לדרוש במרכבה'(בגרסה זו הצירוף הוא שונה  180.)ב"כד עמגילה (

כפי שמוכח  181,"לדרוש"לטענת ליברמן הגרסה הנכונה היא ללא המילה , אולם, )'מרכבהב'

 182,)22' עמ(י ברצלוני בפירושו לספר יצירה על פי גרסת הבבלי שהייתה בידו "ט שמביא הרמציטו

ולדעת  ,טיעון זה אינו מוסכם על הכלראוי לציין ש ברם. י מינכן"א ובכ"וכן בחידושי הריטב

                                                 
צפית  צפית במרכבה, הואיל ונתעסקת בתלמוד("באשר למה שמופיע במדרש משלי ). 109' עמ(ו ראו מדרש אגור  177

ראו על כך אצל אורבך . מקורו של הקטע כולו הוא מספרות ההיכלות, ])77' עמ, בובר' מהד', פרק י..." [ בגאוה

דבש הבא : לעזר' ר' אמ ',ונופת צופים'": כמו כן מה שנזכר בירושלמי). 70: 1954(ושלום ) 119הערה , כה: ח"תשכ(

אצל הפייטנים . ה"ף ולא צפ"ל הנראה לשורש צומדובר בצורה ייחודית שקשורה ככ, )ב"כד ע, יב,סוטה ט" (בצפייה

פותה ואין לב עוד לא : "ות הבאות מתוך פיוטי יניי ראו הדוגמ; ש שימוש בשם פעולה זהאנו מוצאים שהתרחב השימו

לפגע בצד "; )18-17' שו', כבוד יום... א': מתוך קדושתא לבמדבר מאת יניי(ם פריכחש לא יסוב א צפיות//  יהי אפרים

קדושתא לשמות מתוך " (נגליתי בחיל אל אמונה // ראיית תנומה פיית]צולך [...] // [שינית בחלום  // חמה בדמדום

  ).36-33' שו', ולך... וארא א' :מאת יניי

 .היד-אולם היא מופיעה בכל כתבי, אינה מופיעה בגרסת הדפוס של התלמוד" והלוא"המילה  178

 .היד האחרים-כפי שמופיע בכתבי" במרכבה"ום במק" במעשה מרכבה"יד לונדון גורס -כתב 179

להבנת פירושו של משפט ". הרבה דרשו במרכבה ולא ראו אותה מעולם: "וראו לעומת זאת מה שמופיע בתוספתא 180

אשר מציע שתי ]) 13-12: 1988[ובקצרה בספרו ; ואילך 172: 1983(זה מן התוספתא ראו הצעותיו של הלפרין 

 משפט זה לפרש הטוען שיש) 1986(אוכלן -ון ו שלדעתוראו גם את . שר בו הוא נתוןאפשרויות להבינו מתוך ההק

ן שלום ולא במטען המיסטי שהעניקו למשפט זה ה, בהקבלה לבעיה של יכולתו של עיוור לברך ברכת יוצר המאורות

 . הן ליברמן

 .123הערה , 1210' עמ', חלק ה, סדר מועד, ראו תוספתא כפשוטה  181

מקבל גרסה זו ) 18הערה  358: 1954(שלום ". צפו לדרוש במרכבה"במקום " צפו למרכבה"גורס  95כן יד מינ-כתב 182

שמקור הביטוי מופיע לראשונה !) שאינה נכונה(תוך שהוא מוסיף טענה , ומקשר זאת לצפיית המרכבה שבהיכלות

 .בתוספתא
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הלפרין ביקש גם לטעון  183".ושלדר"עדיפותה של הגרסה ללא המילה  קבל אתהלפרין למשל אין ל

היה בבניין פיעל " צפו"נו היא תוצר של שינוי שעשה עורך מאוחר ובמקור הפועל שהגרסה שביד

הרבה ציפו לדרוש במרכבה ': וכך הייתה לשיטתו הגרסה במקור'; לחכות, לצפות'במשמעות של (

  184).'ולא ראו אותה מעולם

ומלבד האפשרות , מלבד הבעיות הפילולוגיות העולות מן המשפט האמור בבבלי מגילה

הרי שישנם טעמים נוספים לשלול , )'לחכות'בהוראת , בבניין פיעל(' ציפו'שמדובר בכלל ב שיתכן

. בספרות חכמים' במרכבה) + 'לראות'במשמעות של (ה "צפ'את הימצאותו של צירוף דוגמת 

ל לתיאור העיסוק במרכבה "בראש ובראשונה ראוי להזכיר שהצירופים הרגילים בספרות חז

 185.'שנה', 'דרש'מו מכילים פעלים אחרים כ

ועלינו לשים לב לעובדה , לא ניתן לנתק את הדיון בצירוף הנידון מהקשריו הרעיוניים

שהדיון בצירוף הנידון קשור בסוגיה רעיונית רחבה החושפת הבדלים שבתפיסת עולם בין עמדתם 

ל "דומה שהעובדה שלא מצאנו בספרות חז. של חכמים לבין המגמה העולה מספרות ההיכלות

ל ביחס "ימוש בצירוף הנידון איננה יד המקרה והיא קשורה באופן מהותי לעמדתם של חזש

אורבך דן בעניין זה  .בידי בן אנוש) ובכלל זה אפשרות ראיית האל(לאפשרות הראייה המיסטית 

: בספרות התנאים נזכרת אפשרות שכזו רק ביחס לשני מאורעות גדולים של העברוהראה ש

ללא כל קשר לפעילות  זכה עם ישראל כולו ראיה שבה ;גלות על הר סיניההתגלות על הים וההת

בין לשון  מבחינה לשוניתהבחנה זו משתלבת עם הבדל חשוב  186.מיסטית כלשהי מצד הרואים

בלשון  .ובמשמעות המיסטית שיוחסה לו ה"שימוש בשורש צפהתנאים ללשון האמוראים ביחס ל

צופות רעים ' עיני ה: "כמו השימוש שבמקרא, נתוןמציין את ראיית הקיים וה' צפה'התנאים 

כגון ראיית , משמעות שיש בה צד מיסטי. ואינו מציין ידיעה לעתיד לבוא, )3משלי טו " (וטובים

                                                 
על פני הגרסה של כל , 95יד מינכן -של כתב טוען שאין כל סיבה להעדיף את הגרסה) 115הערה  172: 1983(הלפרין  183

כטעות סופר בייחוד אם " לדרוש"לדעתו ניתן לראות בקלות בהשמטה של "). צפו לדרוש במרכבה("היד -שאר כתבי

 . 'בסוף שורה וזה הביא לכך שיקרא בטעות למר' היה הקיצור לדר

 .'ציפו'ר בקדוקי סופרים את האפשרות שמדובגם יאסטרוב מביא במילונו בשם הד 184

 ).259: ז"תשכ(לד העיר על כך גרינו 185

): 20שמות לג " (כי לא יראני האדם וחי"עקיבא על הפסוק ' מציין גם את המאמר המיוחס לר) יט: ח"תשכ(אורבך  186

אשר , עקיבא' מאמר זה מעניין במיוחד שכן הוא מיוחס לר). ב, ספרא" (אף חיות הנישאות אינן רואות את הכבוד"

עקיבא ' לעניין ההקבלה בין דמותו של ר .'יכלות עולה הקבלה בין דמותו לדמותו של משה מביט תמונת הבספרות הה

 ).252: ג"תשס(לדמותו של משה ראו אליאור 
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אורבך מזכיר שתי דוגמאות לצירופים הרווחים  187.עולה לראשונה רק בלשון האמוראים, העתיד

ברם בדיקה שיטתית של . '...ה שעתידין"צפה הקב'ו' צפה ברוח הקודש': בספרות האמוראים

למעשה ניתן . בספרות חכמים מורה על כך שניתן לדייק אף יותר ממה שעשה אורבך' צפה'שימושי 

לראות באופן עקבי שבכל פעם שמובא מדרש העוסק בראיית העתיד של דמות מקראית כלשהי 

כך הדבר גם ביחס  188;אחריו ללא תוספת' צפה'ישנו שימוש בפועל , המיוחסות לה יכולות נבואיות

הרי , כאשר מייחסים תכונה שכזו לחכם כל שהוא שחי בדורם של החכמים, אולם 189.לאל עצמו

, כידוע, כרוך' רוח הקודש'המושג  190.'צפה ברוח הקודש'יופיע כחלק מן הצירוף ' צפה'שלעולם 

מלייחס את נמצא אפוא שחכמים לא נמנעו  191.בהשקפתם של חכמים בדבר סיום תקופת הנבואה

אולם , כיוון שבזמנן הנבואה הייתה בנמצא, התכונה המיסטית של הצפייה לדמויות מקראיות

לאור זאת בולט לעין . 'רוח הקודש'משפסקה הנבואה תכונה שכזו אפשרית אך ורק באמצעות 

אשר לא נמנעו מלדבר על , ההבדל הרעיוני בין עולמם של חכמים לבין עולמם של מחברי ההיכלות

לפחות ברבדים מאוחרים שמושפעים מן המינוח הרווח במקרופורם מעשה (יה במרכבה צפי

אם נקבל הבחנה זו בין  .שלפנינוכפי שעולה ביחידה , או על צפיית העתיד של המיסטיקאי) מרכבה

הרבה צפו לדרוש : "הרי שניתן לראות במשפט, ההיכלות מחבריגישתם של חכמים לגישתם של 

שכן  ,בהיכלות כמביע עמדה פולמוסית המגיבה לעמדה שיש, "מימיהם במרכבה ולא ראו אותה

                                                 
 ).230-229: ט"תשכ(אורבך  ראו 187

יב בבלי חגיגה " (ה ביום הראשון היה אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו"אור שברא הקב: "למשלראו  188

" צפה אבינו יעקב שהגליות עתידות לעבור שם"; ])103' עמ, שם[ו ,יב; ]88' עמ, תאודור ואלבק' מהד[ב ,ר יא"בר|| א "ע

]). 85' עמ, מנדלבוים' מהד[החדש ד , כ"פדר" (צפה משה שאינו נכנס לארץ ישראל"; ])988' עמ, שם[י ,ר פב"בר(

כלה ; ב"ב כג ע,סנהדרין ו, ירושלמי: ראו למשל', ברוח הקודשצפה 'לעיתים גם אצל דמויות מקראיות אנו מוצאים 

 .טו,רבתי ג

; א"ד עד ע,ג; ד"ד ע ע,מגילה א, ירושלמי; )352' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד(דברים שיא , ספרי: למשל ראו 189

' עמ, שם(א ,ו; )30' עמ, שם(ו  ,ד; )23' עמ, שם(ח ,ג; )18' עמ, תאודור ואלבק' מהד(ה ,ר ב"בר; ב"ה כו ע,סנהדרין ח

ה ,עב; )679' עמ, שם(ב ,סג; )405' עמ, שם(ג  ,מב; )252' עמ, שם(ו ,כו; )156' עמ, שם(ד ,יז; )73' עמ, שם(יא ,ט; )40

' עמ, מנדלבוים' מהד(החדש א , כ"פדר; )תתמח' עמ, מרגליות' מהד(ד ,ר לו"ויק; )860' עמ, שם(ג ,עד; )841' עמ, שם(

 .כח ,ר ז"קה; )219' עמ, שם(כב  ,בחדש השלישי; )79

' מהד[ט ,ר ט"ויק|| ד "ד טז ע,סוטה א, ירושלמי" (מאיר ברוח הקודש' צפה ר: "ואלו הן ההיקרויות הרלוונטיות 190

' מהד[בשלח טז , כ"פדר|| ד "א לח ע,שביעית ט, ירושלמי" (ברוח הקודש ישמעון בר יוחי 'צפה ר"; ])קצב' עמ, מרגליות

ח ,ר כא"ויק|| ] 1232' עמ, תאודור ואלבק' מהד[ד ,ר צה"בר" (עקיבה ברוח הקודש' צפה ר"; ])193' עמ, מנדלבוים

 ; ])תפד' עמ, מרגליות' מהד[

 ).ח"תשמ(אורבך  לעניין זה ראו מאמרו של 191
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אך ורק לנביאים ואינה אפשרית  ל"הצפייה שמורה בעיניהם של חזהיכולת המיסטית של 

  .משפסקה הנבואה

לעומת לשון חכמים שבה לא מצאנו באופן ודאי שימוש בצירוף המכיל את שני המרכיבים 

כפי שעולה מן , הרי שניתן למצוא זכר לצירוף זה אצל הקליר ',מרכבה' +' ה"צפ': הלקסיקליים

תהילות להלל // ' נסי-י'ויקרא שמו י' // תתו נס לנוססיב//  שר לאל מחסי: "ההיקרות הבאה

אז , 'מתוך פיוטו של הקליר לפורים(" 'ויאמר כי יד על כס יה'//  יה צפה מרכבות//  להללויה

הפיוט עוסק במלחמה בעמלק בזמן הנדודים ). 72-67' שו, ]116, נוספות, דוידזון[' בגאלך חלק

צפה מרכבות "לא ברור כל כך למי מתייחס הצירוף . במלחמה זו' במדבר ומתאר את תשועת ה

 // לעוזר ישראל לשביח//  לזביחשקד עניו ("אולם כיוון שבשורות קודם לכן מוזכר משה , "יה

אומנם אין כל חידוש בייחוס תכונת  192.כאן מדובר בויתכן שגם , ])66-64' שו" ['ויבן מושה מזביח'

שולח אותנו לעולם המושגים ' צפה'אולם השימוש ב, שכן זה עולה מן המקרא, ראיית האל למשה

כמו כן הדמיון בין יורד המרכבה למשה הוא מוטיב מרכזי בספרות . הטכני האופייני להיכלות

קה זו עומדת ברקעו של השימוש הקלירי ויתכן שגם זי 193,כפי שעמדו על כך במחקר, ההיכלות

בכדי לקבוע באופן ודאי את היכרותו של הקליר עם חומר מן ההיכלות יש , ואולם. בצירוף זה

 . צורך בהצטברות של ראיות ממין זה

לעומת הזיקה המסופקת שהעלינו ביחס לקליר הרי שמצאנו במחזור פיוטי הקדושתא  

ובתוך הקשר לראיית האל  המתייחסה "לשימוש בפועל צפ כ המיוחסים ליוסי בן יוסי דוגמה"ליו

קטע הפיוט עוסק במיתתם של בני אהרון ובסכנה . לספרות ההיכלות המקיים כמה זיקות

 מּוְד קָ //  ן רוֹ זָ בְ  יאּובִ י הֵ ל ּכִ עַ  ּוּפוְׁש רֻ /// ן רוֹ חָ בְ  טּווהֲ יו לֻ נָ י ּבָ נֵ ְׁש "... : וכך מופיע בו, שבקרבה לאל

ם ַר וגְ ן הֻ ל ּכֵ עַ // ן ת רוֹ חַ ְמ ִׂש ּבְ  ּוּתְׁש ּיִ וַ  לּואכְ ּיֹ וַ  זּויו חָ נָ ּפָ // ן רוֹ ּדָ ִא ל ּבְ ת אֵ ינַ כִ ְׁש  פּוצָ // ן רוֹ ה ָאּדָ גְ ים נֶ נִ פְ לִ 

פליישר [ 8-2' שו', תומים ואורים עטה'קטע הפיוט " (ןרֹ הֲ ַאה וְ ם מׁשֶ עִ  לּועָ י ּכְ ינַ ִס // ן רוֹ ּסָ ִח  מוֹ לָ 

ובכן : "בעקבות הפסוק שנמצא בראשו(ן בחריזה של השם אהרן הקטע מתאפיי. ])21-22: ל"תש

 למרות הסברו של פליישר שיש להבין את המילה הלא ברורה "). ויאמר יי אל משה דבר אל אהרן

                                                 
סידר המרכבה חז : "כ המיוחסת ליוסי בן יוסי"ראיית המרכבה מיוחסת למשה גם בקטע מתוך הקדושתא ליו 192

, פליישר ראו; הנוסח הוא על פי תיקוניו של פליישר[ 16-15' שו, פיוט כח" (עניו המפענח יקרות וסתומות //בתעצומות 

ראו על כך בדברי המבוא של (נאח כשייכים ליוסי בן יוסי 'יונה אבן ג' הובאו גם אצל רטורים אלה ]). 45: ח"תשכ

 ]).5-4: שם[פליישר 

-426: שם(לזיקה בין דמותו של מטטרון למשה ראו הלפרין  .ניין זהדן בהרחבה בע) ואילך 289: 1988(הלפרין  193

420.( 
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המוכר ' אדיררון'לטעמנו מסתבר יותר להבין ביטוי קשה זה כקשור בשם , מלשון אדיר" ןרוֹ ּדָ ִא "

ט משום ששם זה מופיע במקום נוסף במחזור פיוטים זה ובפר 194,מספרות ההיכלות ככינוי לאל

כמו כן גם אזכורה של עליית משה  195.וברור שהוא היה מוכר לפייטן שחיבר את הפיוטים הללו

המיסטיות שקשורות בירידה  השמימה במסגרת הקטע שלפנינו אף היא שולחת אותנו למסורות

 .קודם שצויןכפי , למרכבה

ניתוח היקרויותיו . בהקשרו של צירוף זה שעלו בדיוןות כמה מסקנ יש להזכירלסיכום 

עשוי ללמד שהוא שייך ככל ) 'צפייה'וכן השימוש בשם הפעולה (' מרכבה)ה(צפיית 'של הצירוף 

לרבדים אלה ניתן לשייך . הנראה לרבדים מאוחרים בהתגבשותו של המקרופורם היכלות רבתי

שמופיעה בתוך תיאור העלייה השמימה וכן את ) 228-224' סי(את התוספת , את היחידה שלפנינו

צירוף זה קשור למינוח האופייני של המקרופורם מעשה מרכבה וניתן לשער שהוא נוצר . שר תורה

מסגיר את הזיקה ) 'צפייה'וכן השימוש בשם הפעולה (ה "כמו כן השימוש בפועל צפ. בהשראתו

דרכנו גם למדנו על הבדלי השקפה  לפי, בנוסף לכך. לשכבות הלשון המאוחרות של לשון חכמים

חכמים . עקרוניים בין העמדה המיוצגת בספרות חכמים לבין העמדה המובעת בספרות ההיכלות

לבני אדם ) שהיא למעשה יכולת נבואית(נזהרו זהירות יתירה מלייחס אפשרות של צפייה מיסטית 

לעומת . סקת הנבואהל בדבר הפ"עניין זה משתלב עם תפיסה שהחלה לצמוח בחז. שחיו בדורם

לפיה ישנם אי אלו נבחרים שמסוגלים עדיין לחזות , גישה זו ספרות ההיכלות מייצגת עמדה שונה

מצאנו רמז לכך שהמונח הטכני המכיל את שני , מלבד זאת .את העתיד ולצפות במרכבה

ומכיוון שלא מצאנו אותו באופן ודאי , מצוי גם אצל הקליר', מרכבה+ ה "צפ': המרכיבים

הרי שניתן לחשוד שהקליר הושפע בשימושו מספרות , או בכל מקור ספרותי אחר, ל"בספרות חז

מסקנה ודאית יותר בדבר אפשרות השפעתה של ספרות ההיכלות על הקליר , עם זאת. ההיכלות

בנוסף לכך גם במסגרת זו . המחקרתהייה אפשרית רק לאחר שיצטברו עדויות נוספות בהמשך 

                                                 
194

 .כפי שראינו זאת קודם', אלהי ישראל' ה'מופיע בספרות ההיכלות ככינוי ל' רון)י(אדיר'השם  

 :ח"תשכ, פליישר" (ֵׁשם ְיָי ְצָבאֹות אדירירוןִמֹּכל ּוַמְעָלה  הָאגָ  אוֹ ּגָ : "מה שמופיע בפיוט מב במחזור פיוטים זה ראו 195

, 68: שם, ראו פליישר; )'אכידרון'ו' הדרירון', 'ברוריון'(היד השונים מופיעות גרסאות שונות של השם -בכתבי). 68

ת עַ דַ ּבְ  / ןרֹ יר וָ ים ִׁש ִׁש חֲ רֹ ("שמעון : כגון, שם זה מופיע גם אצל שני פייטנים מאוחרים נוספים. בהערות השוליים

]) נט: ץ"תרח,  הברמן; 21-19' שו', שביבי שלהבות': מתוך היוצר" [ןירוֹ יִר ִד אֲ יר ִּד אַ לְ  /ן רוֹ ְט טָ ְמ  ׁשגֵ רֹ //  ןרוֹ ְׁש כִ בְ ּו

" אדרירוןלכתר יקשרו על ראש  // לתפלת סגולת משתוקיק בבשרון //בכשרון השמים למכון כסאו הכינם ("ואביתור 

ים מלאכים שמוזכרים בפיוטים הושמטו פעמיש להעיר ששמות ה]). 58-56' שו', השמים אשש': כ"מתוך הרהיט ליו[

 ).31הערה , 15: ח"תשכ(ראו פליישר ; רבות על ידי מעתיקים מאוחרים
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רה למדי של הפייטן שחיבר את הקדושתאות המיוחסות ליוסי לחומרים על זיקה ברו למדנו

 .מספרות ההיכלות
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 ל"זיקה ספרותית לספרות חז. 3

 

בדיקה של צירופי הלשון שביחידה העלתה כמה וכמה זיקות , מלבד זיקות לשוניות ללשון חכמים

בזיקות שלפנינו עשוי להדגים כיצד בחרו מחברי עיון . ל"ספרותיות למקורות שונים בספרות חז

 .  ל"היחידה לנסח את דבריהם בסגנון הקרוב לסגנון ההלכתי המצוי בספרות חז

גדולה "ל עלתה מתוך בחינת היקרויותיו של הצירוף "דוגמה לזיקה לחומר מספרות חז 

משמשת " דולהג"המילה  האם משמעותו של צירוף זה אינה ברורה ובייחוד לא ברור 196".מכולם

אולם גם , בספרות ההיכלות צירוף זה מופיע עוד פעם אחת 197).הּוּלגד(או כשם ) להֹוגד(תואר כ בו

למרות שקשה להכריע בעניין זה דומה שיש לתת את  198.שם קשה להבין את המשמעות המדויקת

 החוזר בכמה מקבילות בספרות, הדעת לדמיון שעולה בין אחת מהפסקאות ביחידה שלפנינו לקטע

  199:שבו אנו מוצאים צירוף זה בסמוך לרשימת המעלות והתכונות המוסריות הראויות, ל"חז

. זריזות מביאה לידי נקיות. זהירות מביאה לידי זריזות. פינחס בן יאיר' ר רמכאן אמ"

. טהרה מביאה לידי קדושה. פרישות מביאה לידי טהרה. נקיות מביאה לידי פרישות

ענוה מביאה לידי . ענווהיראת חטא מביאה לידי . קדושה מביאה לידי יראת חטא

                                                 
בספרים המאוחרים  הוא שימושוועיקר ', כבוד'במשמעות  הוא משמששם , שם זה עולה כבר בלשון המקרא 196

שבח (" שון התפילה אנו מוצאים אותולהלך והתרחב וגם ב בלשון התנאים שימושו). 11א כט "דה ;4א ' אס: למשל(

: ד"תשנ(מן 'לדיון בתיבה זו בזיקה ללשון התפילה ראו תורג]). מתוך שחרית לשבת" [וגדולהתפארת ... נותנים לו

118.( 

בספרות המחקר מקובל לכנות את היחידה שלפנינו ברם . ראוי להעיר שמבחינה לשונית במבנה הזה עדיף ְּגדֹוָלה 197

Gedulah Hymns, 24הערה , 247: 2009(וראו על כך גם אצל שפר . הּוּלגדכ ומכאן ניתן להבין שיש המפרשים זאת .(

דן על פי ). 34הערה , 393: 1998(כפי שמופיע בספרו , להֹועל דרך התואר גד ככל הנראה ואולם הלפרין הבין זאת

: יש להבין את הצירוף בכללותו) 24ה הער, 247: 2009(לדעת שפר . 'יותר מכך'היא   משמעות נוסחה זאת) 17: ג"תשס(

'The greatest thing of all is that…' . יכול להתכוון לכל שאר האנשים או לכל שאר היכולות ' מכולם'כמו כן

 Eine Gröse von ihnen allen: "מתרגם) 7-5: 1986(וורס . המופלאות של הצופה במרכבה המתוארות בהמשך

ist… "ומפרש זאת" :Der Mystiker wird gerühmt, weil" , 10: ראו שם(' ...כי, המיסטיקן מהולל'כלומר.( 

 [...]".חמש מאות ושתים עשרה עינים יש בארבע החיות נגד פתח היכל השביעי  גדולה מכולם: "246' ראו סי 198

רני ועד מצפו גדולה מכולם: "[...] צירוף זה מופיע גם במדרש משלי בקטע שככל הנראה מקורו בספרות ההיכלות 199

זה הדר יפיי שבני מכירין את  גדולתיזהו ...קדקדי היאך אני עומד כמה שיעור בפסת ידי וכמה שיעור אצבעות רגליי

ראו . אנו מוצאים כמה פעמים'  גדול מכולם'לעומת זאת את הצירוף  .)כו: ח"תשכ, אורבך" (הזאת במדהכבודי 

 ).שם" (נתנו עיניהם במיכאל שהוא גדול מכולם"[...]   ;)א, נו, ב"נ, נ"אדר" (ה'גדול מכולם זה הקב: "למשל
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ענוה . יהושע בן לוי' ר' דאמ. יהושע בן לוי' ופליגא דר[...] . גדולה מכולםחסידות . חסידות

והשוו ; ב"עבודה זרה כ ע, בבלי" (גדולה מכולםהא למדת שענוה [...]  גדולה מכולם

 200).א"כתובות מו ע

גם ביחידה שלנו רשימת תכונות מוסריות  הדמיון מפתיע ביותר שכן אנו מוצאים

מיום שניתנה תורה לישראל לישרים [...] גדולה מכולם : "'גדולה מכולם'המופיעות בסמוך לצירוף 

[...]" לירד ולעלות במרכבה  ולפרושיםולעלובים ולנבונים ולבחורים  ולחסידים לענוים, ולכשירים

ו מהיכלות רבתי זהות לאלו המופיעות במקור שלוש מתוך התכונות המופיעות בפסקה ז). 92' סי(

שמחברי היחידה  ניתן יהיה לראותדומה שאין מדובר ביד המקרה ובדוגמות הבאות . לי"החז

 .ל"שלפנינו התכתבו בצורות נוספות עם המודל של התלמיד חכם המתואר בספרות חז

, ות הגדולהבחומר שבהמנונעולים ) 'כל העושה'(כמה צירופים הטבועים באותה התבנית 

והנה לכולם נמצאות . ועוסקים באזהרות כלפי מי שיערער על מעמדו של הצופה במרכבה

 :ל"מקבילות בספרות חז

 'כל המגביה ידו עליו') 1

 ומכהו ידו עליו 201שכל המגביה, גדולה מכולם"

מלבישים אותו נגע ומכסים אותו צרעת 

 )84' סי" (ומעטרין אותו בהרת

ויאמר לרשע "' שנ .ידו בחברו מנין הפושט"

 שהכהוולא  :ר זעירא'א". למה תכה את רעך

 עליו הגביה את ידואלא אפילו ) נקרא רשע(

שמיני , כ"פדר" (להכותו ולא הכהו נקרא רשע

 202])423' עמ, מנדלבוים' מהד[, עצרת

אך ממהר להוסיף " כל המגביה ידו עליו"בעל הקטע הנדון מהיכלות רבתי נוקט בצירוף 

, "למה תכה רעך"לי על הפסוק "קשה שלא לחשוד שההיכרות עם המדרש החז ".ומכהו"מיד 

 .היא שעומדת ברקעו של הניסוח שלפנינו, המבחין בין הגבהת יד להכאה ממש

 

                                                 
תוכיחה לשמה  :בן פזי' שמע' בן פזי מר' שמע' בריה דר' יהוד' בעא מיניה ר: "והשוו גם למה שמופיע בבבלי ערכין 200

. )ב"עטז " (גדולה מכולןענוה  :מר' דאמ. מי לא מודית דענוה לשמה עדיפא: ל'א ?הי מינייהו עדיפא, וענוה שלא לשמה

מידת : הרי שבספרות ההיכלות מודגשת מאוד המידה ההפוכה, נקודה ראויה לציון היא שלעומת מידת הענווה

אף אני עסקתי בכך בכמה מקומות בעבודת ). ג"תשס(למרכזיותה של הגאווה בספרות ההיכלות ראו ענבר . הגאווה

 ).25-24' ראו למשל עמ(שלי . א.המ

עניין זה יכול להצטרף אף הוא . א"ה בהפעיל לא היה קיים בלח"השורש גב) 34: 2ד"תשל(יש לציין שלדעת מורשת  201

 .ל"לעדויות שהזכרנו בדבר זיקתו של קטע הנידון לשכבות המאוחרות של לשון חז

 . ב"והשוו למקבילה בבבלי סנהדרין נח ע 202
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 :'כל המספר עליו לשון הרע') 2

 שכל המספר עליו לשון הרעגדולה מכולם "

מטילים ומשליכים עליו כל מכות צמחים 

" ד מהם שחין לחוחבורות רעים ופצעים שיר

 )84' סי(

כל  :יוסי בן זימרא' ר יוחנן משום ר'וא"

מלשני . "עליונגעים באים המספר לשון הרע 

בספר רעהו אתו אצמית גבה עינים ורחב לבב 

 203)ב"ערכין טו ע, בבלי( "אתו לא אוכל

רעיון הקשר שבין חטא לשון הרע לעונש הצרעת הוא קדום וניתן לזהות אותו כבר 

ובייחוד השימוש באותו צירוף שכבר , קודה המעניינת בהשוואה זו היא הניסוח הזהההנ. במקרא

 .'לשון הרע+ ר "ספ': עמדנו על איחורו

 

 :'x-כל המעיז פניו ב') 3

ו מכהין מאור ב שכל המעיז פניוגדולה מכולם "

 )91' סי" (גלגלי עיניו

פני תלמיד חכם שכל המעיז פניו בללמדך "[...] 

על אחת כמה . ו מעיז פניו במלךוגדול הדור כאל

ר 'א[...]  וכמה דוד שהוא מלך וחכם וגדול הדור

מלך כאלו מעיז פניו כל המעיז פניו ב: יודן

מלכי בית כל המעיז פניו ב :ל'א [...] בשכינה

 )יח,ר ט"קה" (דוד מתחייב הוא

. ל התלמיד חכםלדימוי ש, קודם לכן שהוזכרה, במקרה זה אנו פוגשים שוב את הזיקה            

ודומה , )וכן למלכי בית דוד(ל עולה השוואה בין מעמדו של התלמיד חכם לבין מלך "בספרות חז

דומה למלך ואף לשכינה , כמו תלמיד חכם, שבעיניהם של בעלי ההיכלות יורד המרכבה אף הוא

 עניין זה מתיישב עם טענתו של שפר בדבר המאפיינים המשיחיים של יורד המרכבה. בעצמה

 204.המשתקפים בהמנוני הגדולה שלפנינו

כך למשל המשפט . ל עולה מכמה דוגמות נוספות"הזיקה למודל התלמיד חכם בספרות חז 

מתכתב עם מימרה מפורסמת , "לא שורש ולא ענף כל הבוזה אותו אינו עוזב: "המופיע אצלנו

כמו כן זיקה ). ב"עשבת קיט " (כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו: "העולה בתלמוד הבבלי

החושש במרכבה אין לו רשות לעמוד אלא מפני : "ממה שמופיע לקראת סיום הקטעעולה נוספת 

ומקצר וממעט את ימיו , בפניו שעמדואם עמד הרי זה מתחייב בנפשו מי [...] בלבד  מדותשלוש 

היא שמי  למרות הסרבול התחבירי במשפט שלפנינו דומה שברור שהכוונה). 93' סי" (את שנותיו
                                                 

 .ב, מצורע, תנחומא; )172' עמ(מדרש אגור ט : והשוו גם 203

 ).1990(ראו שפר  204
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בדומה לכך אנו מוצאים במדרש . עונשו יהיה קיצור שנים' החושש במרכבה'שיעז לעמוד בפני 

: "[...] ואף שם מדובר בין השאר בעונש קיצור שנותיו של האדם, איסור לעמוד במקומו של הרב

שכל מי שאינו נוהג ברבו כל . במקומו ולא ישב במקומו ולא יהא סותר את דבריו יעמודשלא 

, בהעלותך, תנחומא( "ושנותיו מתקצרותותלמודו משתכח . האלו נקרא רשע לפני המקום מידותה

    .)יא

   

("[...]  93' מופיע בסיאשר העיר על כך שהמשפט ה, זכיר את דבריו של אורבךלסיכום אבקש לה

 ,[...]")מפני המלך ומפני כהן גדול ומפני סנהדרין : אין לו רשות לעמוד אלא מפני שלש מדות בלבד

 "'ח וכו"אין בעלי אומנויות רשאין לעמוד מפני ת: "בבבלישמופיע  מהווה מעין חיקוי למה

עולה רושם . עשוי לתמוך בדבריו של אורבך שהובאודומה שעיון במקבילות  205.)א"קידושין לג ע(

וכן ניתן להתרשם בכמה , ל"חזק שמדובר במעין חיקוי של הסגנון ההלכתי המוכר מספרות חז

רים שכותבי הקטע מהיכלות רבתי נסמכים בדבריהם על היכרות מוקדמת עם חומר שמצוי מק

, שהועלו גם מן הבחינה הלשונית, אם נחזיק בטענה זו הרי שניתן לצרפה לטענות 206.ל"בספרות חז

 .בדבר איחורה של היחידה הנדונה

 

 

 

 

 

 

 סיכום ומסקנות. 4

                                                 
 ).כה: ח"תשכ( ראו אורבך 205

 נב אדם)ו(ג: 83' לי עולה ממה שמופיע בסי"הסגנון החזשל דוגמה נוספת המותירה תחושה חזקה שמדובר בחיקוי  206

חוקרים שונים עמדו מצד אחד על הזיקה [...]". יודע ומכיר בו  רוצח נפש, יודע ומכיר בו אף אדם)ו(נ, יודע ומכיר בו

היו גם מי ). 11: 1986, ראו וורס(צד שני תמהו על שינוי הסדר והקדמת הגניבה לרצח לעשרת הדיברות ומשל קטע זה 

אולם נציין שלדעתנו הניסוח , לא נכריע בעניין זה. שביקשו להסיק מקטע זה שמחברי ההיכלות חיו בסביבה עוינת

' לו-'תל. סופו לנאוף דםרצח א ]'מנ: "[י"שלפנינו מזכיר בראש ובראשונה ניסוח דומה מאוד המופיע במכילתא דרשב

. 'מה כת". ץ עמו]..[גנב ו ]... "...[סופו  נאף אדם' ומנ.  'ג" גורלך תפיל"' ג" כה אתנו]מרו ל[אם יא ]...[בני אם יפתוך "

יד ,כ( "]...[ חולק עם גנב שונא נפשו אלה"' שנ. ידי שבועת שוא]סופו לבוא ל גנב אדם[אם ' מנ". עם מנאפים חלקך.]..["

 ]).154' עמ, פשטיין ומלמדא' מהד[
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נחלק על פי השאלות  )93-81' סי( חידה הנדונהאת דברי הסיכום והמסקנות שעלו מתוך העיון בי

 :מבקש לתרום להבנתן שהמחקר הנוכחיהמרכזיות 

 תחום הלשון) 1

בחזרות ובגיבובים שונים , בפתיחות זהות, הקטע שנותח בפרק זה מתאפיין בסגנון שירי

ת אנו מוצאים גם זיקות שונו, כחלק מן הכתיבה הגבוהה המאפיינת את הקטע. של מילים נרדפות

אך נעדרים מלשון , מילים וצירופים שונים שמקורם מן המקרא. בתחום המילוני ללשון המקרא

פעמים הרבה מדובר במילים מקראיות שמצאו את דרכן . שבים ועולים ביחידה זו, חכמים החיה

לשון התפילה ולשונם , דוגמת לשון האמוראים, גם לטקסטים אחרים שמשקפים לשון ספרותית

סגנון הכתיבה . ל ולסגנונה"התאפיינה בעיקר בזיקה ללשון חז יחידה זו, עם זאת. של הפייטנים

 גם. לי"מותיר רושם שמדובר בחיקוי של סגנון הכתיבה החז, המאפיין אותה' הלכתי-כמו'ה

מבחינת הלשון נוכחנו למצוא לא מעט מקווי הלשון המאפיינים את לשון חכמים ומאוצר 

העלתה גם כמה רמזים באשר לזמנה המאוחר יחסית של  ההשוואה ללשון חכמים. מילותיהם

ויתכן ( הנקרים בה כמה שימושי לשון המאפיינים את לשון האמוראים וניתן להצביע על, היחידה

כשמו הפרטי של ' ערבות', 'בית דין שלמעלה', 'לשון הרע+ ר "ספ'הצירוף : כגון, )שאף מאוחר לה

 . 'כסא כבודו'וי החבור אחד מן הרקיעים וצירוף הסמיכות בעל הכינ

זיקה גם  חושף החומר שביחידה זו, מלבד זיקות הן ללשון המקרא הן ללשון חכמים 

אשר לדעתי ', מרכבה+ ש "חש'ירוף כך למשל מצאנו את הצ. למשלב הלשוני של הפיוט מסוימת

ים אצל פייטנ). 'אש ובעירה'בהוראת (ש במשמעות האופיינית ללשון הפיוט "יש לפרש בו את חש

וצירוף זה עצמו עולה , שונים אנו מוצאים שימוש בשורש זה בעיקר בהקשר של מלאכים ומרכבה

שימוש במאפיין התחבירי המוכר מלשון הפיוט ישנו כמו כן בחומר שלפנינו . במפורש אצל הקליר

זיקות אלה מלמדת שהתיאור של שלום לאופייה של ). 'ערבות רקיע'בצירוף (של סמיכות הפוכה 

מצד אחד שימוש בלשון חכמים מובהקת ומצד שני היא אינה נמנעת מביטויים ("ההיכלות לשון 

גם  אינו קולע דיו ויש לתת את הדעת לכך שהיא מכילה") מקראיים או הקרובים למקרא

נראה שכיוון זה ילך ויתחדד ובעיקר ברובד  העבודהשל  בהמשכה. מאפיינים מלשון הפיוט

 . ההמנוני של היכלות רבתי

הצביע גם על כמה שימושי לשון ייחודיים שאינם עולים ותוח המובא בפרק זה הנ

הצירופים , )מבהיל(= במשמעות שאינה סבילה' מבוהל'השימוש בצורה : כגון, במקורות אחרים
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שם ( x'הדגם , בספרות ההיכלות שעולהבמשמעות הפרדוקסאלית כפי ' מרכבה+ ה "על/ד"יר'

 .'ערבות רקיע'ו' xחדרי היכל ' והצירופים לאל ככינוי' אלהי ישראל' ה) + מאגי

 

 תחום הספרות )2

 שאלת תיחומה ואחדותה של ספרות ההיכלות

ניתן להתרשם , ראשית. כמה מסקנות חשובות ביחס לשאלה זו בפרק זה עלו בניתוח המוצע

אלהי ' ה+ x'הדגם ', ערבות רקיע', 'ה למרכבה"על/ד"יר': למשל(שישנם ביטויים ייחודיים 

ביטויים אלה מהווים חלק . שמופיעים במקומות שונים בספרות ההיכלות) 'xחדרי היכל ', 'שראלי

. מסממניה הייחודיים של ספרות זו ומשווים לה אופי אחיד המעיד שהיא עברה עריכה כל שהיא

שכן עולים הבדלים בין המקרופורמים , ניתן להתרשם שעריכה זו אינה הדוקה די צורכה, עם זאת

 בכמה הצבעתיאשר ', במיוחד יש לשים לב לשונותו של המקרופורם חנוך ג. שבספרות זו השונים

, למשל, היכלות רבתי. כמו כן התחדדו כמה הבדלים בין המקרופורמים האחרים 207.בהקשרים

וכן מתאפיין בשימוש בצירוף הסמיכות בעל הכינוי החבור ' xחדרי היכל 'מתייחד בשימוש בדגם 

לעומת המקרופורמים האחרים שבהם מצאנו את השימוש בצירוף הרווח גם זאת (' כסא כבודו'

 .בהקשר של ראיית האל' צפה'ומעשה מרכבה מתאפיין בשימוש בפועל ). 'כסא הכבוד': ל"בחז

לראות שגם המקרופורם היכלות רבתי עצמו אינו מיקשה אחת והוא  ניתןבנוסף לכך  

העיון בצירופים מהדגם . שונים בהתגבשותו מורכב מכמה חלקים מובחנים המעידים על שלבים

עשוי ללמד שמסורות שונות התלכדו יחדיו במקרופורם ' אלהי ישראל' ה'+ המורכב משם מאגי 

שנערכו ככל הנראה , מורכב מכמה רבדים, כפי שהגיע לידנו, יש להניח שהיכלות רבתי. שלפנינו

לבין מעשה עשרת  היחידה הנידונהבין גם כמה זיקות שעלו  צוינו בניתוח בפרק זה 208.באופן רופף

ויתכן שזיקות אלה עשויות ללמד ששתי היחידות , )121-107' סי(הרוגי מלכות המופיע בהמשך 

בהמשך נבקש לטעון שמדובר . שייכות לשכבה מסוימת בהתגבשותו של המקרופורם היכלות רבתי

יחידת זיקתה של  באחת השכבות המאוחרות בהתגבשות המקרופורם והראיות שהעלינו בדבר

כמו כן . לשכבות המאוחרות שבלשון חכמים עשויות להצטרף ולתמוך בכיוון זה הימנוני הגדולה

                                                 
שבשונה מיתר אחת הדוגמאות הבולטות שהעלנו לעניין זה היא העובדה . גם ניתוחה של קויט, כאמור, כך מלמד 207

כינויי האל  'בחנוך ג תחתיו רווחים. 'אלהי ישראל' ה+  x'שימוש בדגם ' החומר של ההיכלות אין למצוא בחנוך ג

הדגיש לאחרונה את עובדת קיומו של יחס שונה ) 281-266: 2005(גם בוסתן יש להעיר ש. יםהשגורים בספרות חכמ

 .'לעניין הכהונה בין החומר שבהיכלות רבתי לבין גישתו של חנוך ג

 .גם בעניין זה מסקנותינו מתיישבות עם מה שהעלתה קויט 208
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לימד על כך שהשימוש בו מאפיין רובד ' צפיית המרכבה'ניתוח היקרויותיו של הצירוף הקפוא 

פיע בקטע החומר המו, אשר ניתן לשייך אליו את החומר שביחידת המנוני הגדולה, עריכתי מסוים

 . וכן את יחידת שר תורה 228-224' התוספת שבסי

 

 ל"שאלת היחס שבין ספרות ההיכלות ומחבריה לספרות חז

. ל לחומר שבספרות ההיכלות"על נתק רעיוני בין ספרות חזהניתוח המוצע לימד בכמה מקומות 

האחד עם  גם כמה רמזים לכך שיתכן שמחבריהן של שני הקורפוסים הללו התכתבו עלוכמו כן 

כך למשל ראינו שבספרות ההיכלות מושאלים ביטויים ותיאורים שונים . רעיונותיו של האחר

עניין זה . ומועברים ליורד המרכבה, המשמשים בספרות חכמים לצורך תיאור התלמיד חכם

התומכות בכך שביחידה שלפנינו ישנו חיקוי לסגנון הכתיבה  שעלומתיישב עם ראיות נוספות 

הרי שיש לפנינו עדות נוספת לאיחורו של החומר , יותר לציין שאם אכן מדובר בחיקוימ. לי"החז

 .שביחידה זו

עמדנו בכמה מקומות דרך ביטויים לשוניים שונים על המגמה הרעיונית של , מלבד זאת

כך למשל לעומת מחברי ההיכלות שעסקו בחדרים . השונה מזו של חכמים, מחברי היחידה

כמו כן לעומת הפעילות המיסטית של הירידה והצפייה . ם בחדרי התורהעסקו חכמי, שמימיים

הינה ) ובכלל זה ראיית העתיד(הרי שבעיניהם של חכמים אפשרות הצפייה המיסטית , במרכבה

חכמים מקפידים , )לשיטתם(כיוון שפסקה הנבואה . שמורה רק לאל או לדמויות מן העבר

מויות של חכמים בדורם את אפשרות הצפייה ולא לייחס לד', רוח הקודש'להשתמש במושג 

 ).המתפרשת על ידם כיכולת השמורה לנביאים(המיסטית 

 

 שאלת הזיקה שבין הפיוט הקדום לספרות ההיכלות

בראיות לקיומן של זיקות בין הפיוט הקדום לבין החומר מספרות  אינו משופע החומר שביחידה זו

קשור , מידת מה סגנון הלכתי ולא סגנון שיריהמזכיר ב, דומה שסגנונה של היחידה. ההיכלות

זיקות שכאלה עולות בעיקר בחלקים השיריים של היכלות , המחקרכפי שנראה בהמשך . בכך

במשמעות ' חשש'בין השיטים עלו פה ופה כמה זיקות מעניינות כמו למשל לשון , עם זאת. רבתי

כמו . ספרותית עם חומר של הקלירהמקיים זיקה ' מרכבה'+ ' חשש'ובייחוד הצירוף ' אש ובעירה'

מחברו  :כגון, כן לפי דרכנו גם למדנו על זיקתם של פייטנים שונים לחומרים מספרות ההיכלות

מחבר הקדושתאות המיוחסות  הקליר ובפרט, ניסן' יוסף בר, האנונימי של הפיוט בריות עולם

לה ודומה שמדובר בעיקר יש להבחין בין החומרים השונים שהגיעו לפייטנים א. ליוסי בן יוסי
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לעמוד על כך ביתר  שאבקשכפי , בחומרים ששייכים לשכבות קדומות מתוך ספרות ההיכלות

 ).268-198' סי(הרחבה במסגרת הדיון ביחידה העוסקת בתיאור העלייה השמימה 
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 שירי קדושה: 106-94' סי] ב[

 סגנונה ומקומה במקרופורם היכלות רבתי, תוכנה: המבוא ליחיד. 1

 

קדוש קדוש : "היחידה שלפנינו מכילה סדרה של פסקאות המסתיימות בפסוק הקדושה מישעיה

ניכר באופן בולט למדי שהיחידה מכילה חומרים שונים הקשורים , עם זאת). 3ו " (צבאות' קדוש ה

שבעל המסע השמימי אומר " שירות"ר את המשמש כמבוא המזכי 94' סי. אחד לשני בצורה רופפת

או שמא מדובר  81' הנזכרות בסי לאלושירות אשר לא ברור האם מתייחסות ; בירידתו למרכבה

 105-95' לאחר מכן מגיעים סי 1.בשירות אחרות הקשורות לשלב שונה בתהליך הירידה למרכבה

היחידה ומשמש כמסגרת  סוגר את 106' סי. המכילים תערובת של חומרים שיריים ותיאוריים

עקיבא שמע לפני ' ומופיע בו משפט סיכום המסביר שהשירים הללו הם אותם שירים שר, ליחידה

 . כסא הכבוד כאשר ירד למרכבה

המופיעה לאחר סיפור עשרת  היחידהקיימת זיקה הדוקה עם יחידת שירי הקדושה מ

שתי היחידות מכילות  .152' והמתחילה בסי) 121-107' סי(הרוגי מלכות המשולב במקרופורם 

את אותה הפתיחה  156' בסי ניתן למצואבחלק מכתבי היד . שירי קדושה וחומרים מקבילים

לעומת ; ד-ו 22מ, 40מ, איד -רק בכתבי( ...." מה הפרש שירותישמעאל ' ר'א: 94' סישמצאנו ב

מלבד זאת . )תיחהללא הפ, "...עטורי פאר מוכתרי כתרים: "ישרמופיע  ב-ו ו, ניד -זאת בכתבי

סיחתך עם סיחת מלכך ועם : "154||  94' סי(ישנה חזרה על קטעי שיר מסוימים בשתי היחידות 

משרתי הדרו נקראים מלך הדור יושב בחדרי היכל דממה [...] : "157||  97' סי; "יוצרך אתה מספר

 "). יוי צבאות' ק'ק'ק' ר שנבאימה ויראה קדושה וטהרה כד

ושיש להכיר בו בשל , נוניים הבולטים ביותר ביחידה שלפנינואחד המאפיינים הסג

ביחידה  2.הוא הגיבוב והשימוש המרובה בנרדפים, השפעתו על בחירת אוצר המילים ועל הלשון

תחילת גילה , תחילת שבח וראשית שירה, ראש שירות: "כגון, עולות שפע של דוגמות לעניין זה

                                                 
ם אותו למסורת מסוימת כמו כן סעיף זה שונה משאר החומר שביחידה ולדעת קויט ניתן למצוא סימנים הקושרי 1

המחברת בין מה ) 148: 1995(קויט דבריה של ראו . המופיעה בתיאורי העלייה השמימה שבהמשך המקרופורם

, ראו שם( 251 ,250, 248-247, 236-232, 205-204' לבין תיאור המסע השמימי בגוף שלישי המופיע בסי 94' שמופיע בסי

 ).92הערה 

הן באיחוי והן בסמיכות עולה כבר במקרא ובטקסטים מתקופת בית , בצורת שונותהמאפיין של שימוש בנרדפים  2

 ).ואילך 141: ז"תשל(ראו אבישור ; כפי שאנו מוצאים גם בפיוט, רייםשני ומאפיין באופן כללי טקסטים שי
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 3;)105, 98' סי" (מלך פרישות, מלך נפלאות, לך גבורותמ, מלך ניסים"; )94' סי" (וראשית רינה

גאוה שלרוממה ושררה " ;)100' סי( "משונה ושררהמופלאה גאוה " 4;)99' סי" (עוז תוקף וגבורה"

, מידה נוראה"; )101' סי" (מרתיעין ומתבהלין ומתעלפין ונופלין לאחוריהן"; )100' סי" (שלזהיון

כי "; )102' סי" (מידה שלחלחלה, מידה שלבהל, שלזיעמידה , מידה שלרתת, מידה מבוהלה

כבר במבט ראשון ניתן  5).102' סי" (יופי זיו הדר"; )102' סי(המסתכל בו והמציץ והרואה 

להתרשם שמחברי הקטע עשו מאמץ ניכר להעשיר את גבולות המבע שלהם ולמצות ככל 

מבחינת הסגנון ). ר לגבולותיוואולי אף לפרוץ מעב(שביכולתם את מלאי המילים שעמד לרשותם 

' פרטקטי'ו החיבור באופן שמזכיר סגנון כתיבה "פעמים רבות ריבוי של שימוש בוי ניתן למצוא

 6.סגנון זה המכיל קשרי איחוי רבים מצוי גם בלשון התפילות ;)'ריגושי'מכונה גם סגנון (

אנו , וש בנרדפיםמלבד השימ. אופי של שירה זומאפיינים שונים משווים לחומר שביחידה 

מה לך [...] נבהל מה לך אתה : "כגון, מוצאים גם בכמה מקומות חזרה על תבנית תחבירית אחת

; )96' סי" (ירתיעמי הוא שארתיע  אם אני לאיבהל מי הוא שאבהל  אם אני לא[...] מרתיע  אתה

השומע אותו  כל קול ראשון: 104' בסי) 'מאזין'ופעם ' שומע'פעם (וכן התבנית החוזרת לסירוגין 

המאזין  קול הרביעי כל... מידהשומע אותו  קול השלישי כל... מידהמאזין לו  קול השני כל... מיד

 7...".מידהמאזין לו  קול השישי כל... מידהשומע אותו  קול החמישי כל... מידלו 

הוא , הקשור באופי השירי של חלק מן הקטעים המופיעים ביחידה, מאפיין סגנוני נוסף

הריע הריע כלי // רנן רנן מושב עליון // גיל גיל כסא כבוד : "למשל 8,שימוש בתקבולות השונותה

ומהגיון "; )95' סי" (מגילה ורינה שלעתים ועתים// משבח ושירה שליום ויום "; )94' סי" (חמדה

                                                 
 .ראו לקמן' נפלאות'בהוראת ' פרישות'להבנת  3

ראו '; גאוה'/ ' עוז'/ ' תוקף': אצל הפייטנים סדרה דומה ביחס לסדרת נרדפים זו ראוי להעיר שאנו מוצאים גם 4

אולם ניתן למצוא אצל יניי גם את צמד ', גבורה'אלא ' גאוה'אומנם בסדרה הנידונה אין ). 183: ז"תשל(אבישור 

ל וכ("הרי שהוא מצוי כבר במקרא ' גבר'/ ' תקף'באשר לצמד ). 174, 169: שם(ראו אבישור ; 'גבר'/ ' גאה'הנרדפים 

 ). 135: שם, אבישור(ובארמית היהודית ]) 2י ' אס" [מעשי תקפו וגבורתו

כמו כן ). 168: שם, ראו אבישור(הן בפיוט והן במדרש ' הדר'/ 'זיו 'מתוך סדרת איברים זו אנו מוצאים את הצמד  5

 ).171: שם, רראו אבישו(' זיו'והן ל' יופי'המשמש כנרדף הן ל' יקר'אנו מוצאים את ) בפיוטי יניי(בפיוט 

 ).120: ע"תש(ראו גלוסקא  6

 ).52-50: ב1987(על המאפיין של חזרה על תבניות לשוניות קבועות בשירי ההיכלות ראו אלכסנדר  7

ראו גלוסקא ; וממשיך גם בתפילה) 240: ז"תשכ, ראו בנדויד(מאפיין את השירה המקראית  משקל התקבולת 8

כמו אלו שאנו ' מתוחכמות'התקבולות שאנו מוצאים בשירי ההיכלות אינן ברם ראוי לציין ש). ואילך 191: ה"תשנ(

 ).53-52: ב1987(ראו דבריו של אלכסנדר ; מוצאים במקרא
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// מה לך אתה נבהל עבד נאמן "; )95' סי" (ומניגון המתגבר מפי משרתים// היוצא מפי קדושים 

אם אני לא // אם אני לא אבהל מי הוא שיבהל "; )96' סי" (מה לך אתה מרתיע משרת ואהוב

  9).97' סי" (ואין סותר על סיחתם// אין כלימה על דבריהם "; )96' סי" (ארתיע מי הוא שירתיע

לצד . גם במקצבכמובן אופיים השירי של כמה מן הקטעים שביחידה בא לידי ביטוי 

אשר נמצא אותו בטקסטים נוספים , )כל שורה בת מילה אחת או שתיים( מקצב קצר ומהיר

 10.קלאסי-פעימות שכדוגמתו יש גם בפיוט הקדם 4ניתן להבחין גם בשימוש במקצב , במקרופורם

 : מקצב זה מצוי בקטע הבא

 ,תחלת שבח וראשית שירה"

 תחלת גילה וראשית רנה

 משוררים השרים המשרתים

 .אלהי ישראל' בכל יום לה

 ,כסא כבוד, גיל, גיל'

 !מושב עליון, רנן, רנן

 ,כלי חמדה, הריע, הריע

 .שנעשה בהפלא ופלא

 שמח תשמח מלך שעליך

  11)94סי " (כשמחת חתן בבית חופתו

למעט הטור השלישי (שבכל אחת מהן , משתי צלעיות המורכבים כל אחד לפנינו טורי שיר

של חריזה פיתחה  בהיעדרה 12.ליםשתי מי") שנעשה בהפלא ופלא: "המוסיף את המילים

                                                 
הם ואין סותר על )י(אין בלי מה על דבר: "הוא ב י"הנוסח המובא בכ. 22מי "ציטוט זה הוא על פי מה שמופיע בכ 9

וגרסה זו נראית עדיפה , "כלימה"היד מופיעה המילה -ם בשאר כתביאול, ני "נוסח דומה מופיע גם בכ". שיחותם

ֵּגִוי ָנַתִּתי ְלַמִּכים ּוְלָחַיי ְלֹמְרִטים ("ם עולה כבר בלשונו ישעיהו "כל-ר"כמו כן ראוי להעיר שהצמד סת. מתוך ההקשר

ימוש בצמד זה באופן המזכיר מאוד את השיר כמו כן מצאנו גם אצל יניי ש]). 6נ " [ָוֹרק ִמְּכִלּמוֹת ִהְסַּתְרִּתיָּפַני *א 

" סותרימים אשר לפניו הוא  // להיסתרלהישתלח וגם  // הסתרכת // אם הוכה  // יסתרבו לא  כלימה: "שבהיכלות

 ).25-21' שו, מאת יניי', אשר יגיע טמאת' מתוך הקדושתא לויקרא(

 ).17הערה , 27: 1965(על מקצב זה בשירי ההיכלות ראו שלום  10

 ).195: 1981(חלוקת הטקסט היא על פי חלוקתו של כרמי  11

 ).70-69: ז"תשמ(אילן -לעניין זה ראו גם את ניתוחו של בר 12
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 13).'משקל המילים'(נטייה לשמור על מספר זהה של מילים בכל טור  קלאסית-הפייטנות הקדם

קלאסית -מבדילים אפוא את הפייטנות הקדם, הנעדרים חריזה, מבנים פשוטים יחסית מעין אלה

שהעיר , מן הדמיון עדות לקדמותו של הסגנון המצוי בקטע שלפנינו עולה גם. מזו שתבוא אחריה

// רוני רוני השיטה ("לקטע מן התלמוד הבבלי המכונה שירת הפרות  14,עליו לראשונה שלום

ומפוארה בעדי // המהוללה בדביר ארמון // המחושקת בריקמי זהב // התנופפי ברוב הדרך 

) יםואחר(הדמיון שבסגנון בין שני קטעי השיר שימש את שלום ]). ב"עבודה זרה כד ע" [עדיים

ניתן לומר אפוא שכבר במבט ראשוני  15.בקביעת תיארוכם הקדום של חומרים מספרות ההיכלות

ועל הקבלה , מעיד על קדמות יחסית ביחידה זוהצד הצורני של כמה מבין החומרים המצויים 

אם כי ראוי לבחון ; קלאסית-לחומר בן תקופת התלמוד או לחילופין בן תקופת הפייטנות הקדם

 .של טיעון זה לאחר בחינה לשונית מעמיקה יותר כפי שיובא לקמןאת תקפותו 

השימוש ריבוי הוא  -שביחידה זו הקשור אף הוא באופי השירי של החומר  - מאפיין אחר 

את הצירוף  ניתן למצואכך למשל  17.ומן התפילה 16מאפיין זה מוכר הרבה מן הפיוט. בכינויים

על כך  שאעמודכפי , כמו כן 18.למלאך הפנים ,הנראהככל  ,המשמש ככינוי) 96' סי(' עבד נאמן'

                                                 
קלאסית -שיאו של דפוס זה מגיע בפייטנות הקדם". התיבות) מקצב(משקל "מכנה זאת ) 85-82: ה"תשל(פליישר  13

 .חתבמקצב המרובע המכיל ארבע צלעיות בעלות שתי מילים כל א

 ).ז"תשכ(לדיון בסגנונו של קטע שירי קדום זה מן התלמוד ראו גם מירסקי ). ואילך 24: 1960(ראו שלום  14

לתפילה המופיעה במלחמת בני אור ) 68הערה , 199: 1974(וראוי בהקשר זה לציין גם את הדמיון שהעלה ליברמן  15

: ז"מתש(אילן -לדעת בר]). 344' עמ ,ידין' מהד[ 16, די]" (זכה[רומה רומה אל אלים והנשא בעו: "ובני חושך מקומראן

 .ראייה לקדמותו של החומר מספרות ההיכלותיש לראות גם בעובדה זו ) 54

 ).ואילך 104: ה"תשל(על השימוש בכינויים בפיוט ראו פליישר  16

 ).מא-מב: ע"תש(אשר -בתפילה ראו בר לשימוש בכינוי ביחס 17

מדובר ככל הנראה בכינוי למטטרון או למלאך ) 2הערה , 10: 1987, גם שפר ואחרים וראו; 254: 2009(לדעת שפר .  18

ברם לדעתי אין לקשור זאת דווקא למטטרון שכן מלאך זה אינו מוזכר כלל בהיכלות רבתי . הפנים הנזכר בסמוך

ה גם את דבריו של וראו בעניין ז. 'המקרופורם חנוך גומאפיין בעיקר את ) אלא רק בקטעים מאוחרים שחדרו לתוכו(

לעומת המסורות על מטטרון ', עבד'אף הוא בכינוי  המכונה, המוכר מהיכלות רבתי, ביחס לענפיאל) 453: ג"תשמ(דן 

על פי יהוה יבא אלי : "ראוי להעיר שבקמיע מאוחר יותר מטטרון אכן מכונה בכינוי זה, עם  זאת. 'מחנוך גהמוכרות 

 לודכהן ג ,לאלוהי ישראל ןעבד נאמ ,)'בני מרום': ל"צ( מכל פני מרומו וחביבאך הוא אהוב  ,השרים אך מיטטרון שר

כמו כן ראוי לציין שביטוי זה ). 15' מס, קמיע מתוך אוסף גוטהייל ווורל..." (ראש הכהנים שיש לך, )'גדול': ל"צ(

ישמח משה : "בתקדושת היום בשחרית לשראו למשל מה שמופיע בקטע הפיוטי מתוך ; משמש ככינוי למשה בפיוט

: שריד לשבעתא( "בעמדו לפניך על הר סיני // כליל תפארת בראשו נתתה // קראת לו עבד נאמןכי  // במתנת חלקו

וקראתני //  האל הנאמן // קראת שמך להתאמן: "וכן בקדושתא מאת פייטן עלום שם) 'ישמח משה במתנת חלקו'
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המשמש ככינוי לכסא הכבוד וכן ' כלי חמדה'גם את הצירוף המקראי  ניתן למצוא, בהמשך

' משרתים', 'םקדושי', 'קושרי כתרים': כגון, משרתיו של האלהמציינים את כינויים שונים 

 ).נעסוק בהם ביתר הרחבה בהמשך(' נושאי כסא כבודו'ו

 

 

 

 של היחידה באוצר המיליםמאפיינים מרכזיים . 2

 

. ניתן למצוא בה גם זכר לשימוש בארמית, יחד עם זאת. היחידה שלפנינו כתובה בעיקרה עברית

ובספרות ההיכלות  ביחידה זועניין זה עולה למשל במטבע שחוזר על עצמו פעמים אחדות 

, אדון נסים"; )105, 98' סי" (ישותמלך פר, מלך נפלאות, מלך גבורות, מלך ניסים" 19:בכללותה

לצד כמה מילים נרדפות המוכרות מן  20).380' סי" (אדון פרישות, אדון נפלאות, אדון גבורות

אולם משמעה , מילה זו מוכרת לנו לכאורה מלשון חכמים. פרישותהעברית מופיעה לפנינו המילה 

ראלית ובלשון התרגומים עיון בארמית הארץ יש 21.המקובל אינו מתיישב עם ההקשר הנוכחי

' פרישן'בהמקראי שימוש  'נפלאות'במקום  ניתן למצואפעמים הרבה . חושף את הפתרון לבעיה

יוצא אפוא שבמקרה שלפנינו יצרו בעלי ההיכלות מילה חדשה הנשענת על המילה  22.הארמי

                                                                                                                                            
ברור למדי שכינוי ]). טו: ו"תרצ[בראדי [' בשמעו עלה ומות אומן': מתוך הקדושתא לפרשת וזאת הברכה" (נאמןעבד 

הזיקה בין תיאורי ]. 7יב ' במ" [הּוא ֶנֱאָמןֹמֶׁשה ְּבָכל ֵּביִתי  ַעְבִּדי!א ֵכן : "למשל(זה מתבסס על הכתובים במקרא 

על ידי חוקרים לבין תיאור עלייתו של משה השמימה הודגשה ) ותיאורו של המלאך הראשי מטטרון(הירידה למרכבה 

 ). 63, 13' סי: ראו למשל(ויתכן שזה מה שהוביל גם לכינוי של מטטרון כעבד , )1988, הלפרין: ראו למשל(שונים 

לדבריו מדובר . שמצא בספרות ההיכלות" הפיוטים"מונה מטבע זה כאחד מן ) 54: ז"תשמ(אילן -יש להעיר שבר 19

הנמצאת בראשית כל צלעית " מלך"המילה . עית שתי מיליםבפיוט המכיל טור אחד בעל ארבע צלעיות ובכל צל

בכינוי  אין ראוי לכנותן, אילן-לצד דוגמות נוספות המופיעות בספרו של בר, ברם דומני שדוגמה זו. משמשת כאנפורה

 .'ליטניה'ועדיף להשתמש במונח , פיוטים

כמו ). 683, 630, 623, 417, 285' משל סיראו ל( פרישותבמקומות נוספים בספרות ההיכלות אנו מוצאים את המילה  20

במאמר בעל פרישות ואדון נפלאות : "8ג י"כ( נפלאותול) 285' סי( גבורותכמה פעמים כנרדפת להיא מופיעה כן 

 ").אוזהיה

 .  'קדושה'" = פרישות"שהציע ) 18הערה , 22: 1946(ויש לדחות את הסברו של אלטמן  21

על זיקתה של מילה זו לארמית ). 'פרישן'בערך , 447: 1990(וכן סוקולוף , ערכוב 1228' עמ, מילון, ראו יאסטרוב 22

 ִּכי: "וראו גם מה שמופיע אצל יניי). 3הערה , 16: 1987(שפר ואחרים , )37הערה , 366: ט"תשכ(גרינולד  גם והעיר
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ה שמה דומ. ף הסופית הרגילה בארמית"אך נתנו לה לבוש צורני עברי תוך השמטת האל, הארמית

, "גבורות("שמצויות לפניה  'ות–'שגרם לכך הוא ההיקש למילים העבריות המסתיימות בסיומת 

תופעה זו של שימוש בשורש ארמי בלבוש צורני עברי חוזרת עוד כמה פעמים ברובד "). נפלאות"

  23.ההימנוני של היכלות רבתי וידועה גם בפיוט

  

 :זיקה ללשון המקרא. א

יחידה ה, ])93-81' סי[המנוני הגדולה (ללשון המקרא שעלו ביחידה הקודמת זיקות בודדות לעומת 

שימושי . נדירים במקראעיתים מדובר דווקא בשימושי לשון ל. שלפנינו משופעת בזיקות שכאלה

דוגמות לתיבות . לשון אלה שבים ועולים הן בלשון ההיכלות והן בלשון הפיוט ובלשון התפילות

, 97' סי" (הדר" 25,)155||  95' סי" (הגיון", 24)95, 94' סי" (גילה: "ןמקראיות שנקרות ביחידה ה

                                                                                                                                            
' מהד, קדושתא עט[' כי תאשם בעינים': א,מתוך הקדושתא לויקרא ה" אֹות ִייָּפֵלא!א  ִמיּפוְֹרָׁשה/  ַתְפִריׁש ִנְפָלאוֹת

. 'נדרים'נפלאות כ'ואת ' נדר'כ' פרש'יש להבין כאן את ) ואילך 162: ח"תשמ(לדעת קור . ])375' עמ', כרך א, רבינוביץ

ואכן ניתן למצוא בארמית של ארץ ישראל שימוש , )א"ש ופל"פר(מכל מקום עולה הקבלה בין שני השורשים הללו 

א הן "כיון שבעברית היה פל. בעניין זה אנו מוצאים בתרגומים את בבואת העברית. א העברי"פלש במקביל ל"בפר

במקום  20בשמות ג  ניתן למצואוכך . ש לא רק לנדרים אלא גם לנסים"נקטו בתרגומים לשון פר, לנדרים והן לנסים

אעשה "במקום  10בשמות לד  וכן; ש"בתה" תי]ש[פרי", בניאופיטי" פרישותי", באונקלוס" פרישתי": "נפלאתי"

 .באונקלוס" עביד פרישן": "עשה פלא"במקום  11ובשמות טו ; ש"באונקלוס וכן בתה" אעביד פרישן": "נפלאת

ישראלית בת זמנו מוקדש מחקרו של קור -להבנת ביטויים של יניי בעזרת הניבים השונים של הארמית הארץ 23

ומפייטנים ) 179: ד"תשס(מפיוטי פינחס ראו אליצור  ;)503-489: 2006(הקליר ראו ראנד  לדוגמות מפיוטי). ח"תשמ(

, באמצעות החלת תצורה עברית על השורשים הארמיים). 23הערה , 339-338: ח"תשס(מאוחרים ראו אליצור 

אומנם שאילת שורשים ארמיים . אותם לבוא בפיוטיהם" הכשירו"הפייטנים , ושקילתם במשקלי שם או פועל עבריים

אולם דרכם המיוחדת של הפייטנים מתגלה במיוחד , ם לעברית הינה תופעה המוכרת גם מלשון חכמיםוהכנסת

אלא משתדלים להשאיר את , שאין הם מתרגמים לשורשים עבריים מקבילים ושונים, בביטויים ובצירופי לשון

דוגמות ). 339 :שם, ורראו אליצ(י שינוי משקליהם השורשים הארמיים המקוריים ולשוות להם צורה עברית על יד

על כך יש להוסיף  ).וכן ביחידה ה' ראו בנספח ליחידה ג( בהמשכו של היכלות רבתי ניתן למצואנוספות למאפיין זה 

כלומר ', תבנית כפולה'בתוך סדרת המילים העבריות מדובר במה שמכונה " פרישות"שבמקרה של השימוש במילה 

). 341-339: שם, לתופעה זו בפיוט ראו אליצור(מילה מקבילה בעברית  שימוש במילים משורש ארמי כשלצדן מופיעה

, בדרך של חיבור צירופי סמיכות המכילים מילים ארמיות ועבריות: תופעה זו נמצאת אף היא בפיוטים בכמה צורות

 .בדרך של איחוי מקושר ובדרך של תקבולת, באופן פשוט יותר של העמדת שתי המילים אחת ליד השנייה

24
 .ואינו בשימוש בלשון חכמים, )18סה ' ראו יש(מצוי במקרא ' גילה'ם הש 

 עוד כמה פעמים בספרות ההיכלות שימוש אשר מופיע ';שירה ונגינה'הוראת אה בב 'גיוןה'במקרה שלפנינו התיבה  25

איכה ג ; 15יט  'תה(לציון הרהורי לבו של אדם : עולה כבר במקרא בכמה הוראות תיבה זו. )974, 270, ]260[= 251' סי(
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שיחתך עם שיחת מלכך ועם יוצרך  כי"(' כי'מלת החיבור המשעבדת  27,)102' סי" (זיו" 26,)102

' סי" (כלימה"התיבה  28,])102' סי" [המסתכל בו והמציץ והרואה אותו כי";]94' סי[אתה מספר 

וכוכבים ומזלות  מזרותכימה וכסיל וכוכב ונוגה ("' זלות וכוכבי לכתמ'בהוראת  "מזרות" 29,)97

                                                                                                                                            
 79: 1947(שניתן לפרשה על פי ארדמנס ) 17ט ' והשוו תה; 4צב ' תה(ובהוראה הקשורה לקול המיית נימי הכינור , )62

ואילו , במשמעות זו" הגיון"בן יהודה מביא מקורות מאוחרים יותר ל .כקול דברי שיר המלווה בכלי נגינה )ואילך

ל אנו מוצאים "במקורות מספרות חז. כלות רבתי מופיע שימוש זה לראשונהטוענת שבהי) 10: ג"תשי(נדב -זליקוביץ

, בבלי; א"כח ע, א,כך למשל אנו מוצאים בירושלמי סנהדרין י; )'הגות, מחשבה'= 'היגיון'(אותה במשמעות שונה 

חביבה על כמו כן תיבה זו הייתה  .)97' עמ, תיאודור ואלבק' מהד(א ,ר יב"בבו א"סנהדרין צו ע; ב"ברכות כח ע

וכן בהוראה שאנו מוצאים , )'דיבור'/ ' הגות, מחשבה'" = הגיון: "למשל(הפייטנים ושימשה אותם בהוראות שונות 

דודי //  אנא תקפו בעליונים ובתחתונים // חכו תרשישים המונים המונים//  שוקיו שבחו כתי שנאנים: "בהיכלות

; )26-22' שו, לירמאת הק', גן אראלים וגל[ ]': פסחיוצר ל" (אופניםאני שירו אשורר כחיות ו // הגיוניםיפארוהו בשיח 

' שו, לירמאת הק', המכירים תהלות': כ"ליו פיוט מקדושת מוסף" (המנעימיך הגיון כירהמ // וותק ונואמיך כירהמ"

', ויבוא ארז': לפרשת זכורשבעתא " (עם שיר ידידייוטוב נ הגיוןלולי  // ויזכור בזכור להשמידי באין דיי"; )18-17

מזמור ': לפסח שבעתא" (ַאהג ִׁשיִרים יוַמִים לָהִליט // לַהְפִליט הגיוִנימזמור ְאַנֵציַח בשיר " ;)60-59' שו, לירמאת הק

 ).2-1' שו, מאת הקליר, אנצח בשיר

בספרות  לעומת זאת). 1שם קד , 6ח ' תה: ראו למשל(' תפארת, הוד'שכיחה בלשון המקרא במשמעות ' הדר'התיבה  26

, אפשטיין ומלמד' מהד[יד ,י יד"מכילתא דרשב; דברים שנג, ספרי: התנאים היא נדירה למעט כמה היקרויות בודדות

 .בתפילות נפוץ מאודיש להעיר שהשימוש בתיבה זו ). 57-56' עמ

בירח : "יונתןוראו את דבריו של תרגום ; )1א ו "מל(תיבה זו מופיעה בחלק העברי של המקרא ככינוי לחודש אייר  27

, הדר, הוד'היא מופיעה פעמים אחדות במשמעות  של המקרא אולם בחלק הארמי". הניצנים זוהרבחודש  -ניצניא זיו

לעומת זאת היא קיימת בלשון . בלשון התנאים תיבה זו אינה מופיעה כלל). 33ד ; 31ב ' דנ: ראו למשל(' זוהר

שוב  ישנה חזרה, בתקופת האמוראים, מאוחר יותר). יוצרמתוך ברכות ה" (ומפיקים נגה זיומלאים : "התפילה

 ).ב"סוטה מט ע, בבלי: למשל(ה זו שימוש בתיבל

לעומת זאת בלשון חכמים אנו מוצאים את . שונות בהוראותמשמשת בלשון המקרא ' כי'מילת החיבור המשעבדת  28

 .'-משום ש'ו' -מאחר ש','-הואיל ו', 'לפיכך, ''-לפי ש': כגון, וכן ביטויים אחרים ;)92/59: ו"תרצ, ראו סגל( -הצורן ש

 ).126-124: ה"תשנ(על פסוקיות הסיבה השונות בלשון חכמים ראו אזר 

למעט , ל"אינה מצויה בשימוש חופשי בספרות חז) ועוד 3ד ' תה; 3ל ' יש: ראו למשל(המקראית ' כלימה'התיבה  29

וכן ; ])x2[א "בבא בתרא עה ע, בבלי; ג,עדיות ג, תאתוספ: ראו(' בושה וכלימה'פעמים בודדות בצירוף הכבול 

ם "יש להוסיף שהפועל כל). ב"כד ע; א"ברכות יז ע, בבלי: ראו(' חרפה וכלימה'בתפילות במסגרת הצירוף המקראי 

; 10מד ' תה(' בייש את'פועל זה שכיח בלשון המקרא ומשמעו . חוזר כמה פעמים בהיכלות רבתי ובספרות ההיכלות

. זיקה לכתובים מן המקרא משתקפתוגם בהיקרות זו , לעומת זאת בלשון התנאים הוא מופיע פעם בודדת. )15רות ב 

כמו כן ראוי לציין ). 130, 120: ב"תשל(לדיון בפועל זה ראו גם מורשת ]). 104 'עמ, הורוביץ' מה[במדבר קו  ,ספרי(

לעולם  יכלםלא ייבוש בעולם הזה ולא : "כגון ,בלשון הברכות הידועה בזיקתה ללשון המקראית מצוי' כלם'שהפועל 
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 33,)94' סי" (פלא" 32,)99' סי" (עוז" 31,)102' סי" (נורא" 30,])105' סי" [טורדין ויוצאין מחלוק שלו

 36,)97, 94' סי" (שיחה" 35,)95, 94' סי" (רינה" 34,])98' סי[" רבותשנים ("' רבות'שם התואר 

                                                                                                                                            
ראו גם ). ב"ברכות טז ע, בבלי" (מאבותינו נכלםולא נבוש ולא [...] יהי רצון מלפניך "; )א"ברכות מו ע, בבלי" (הבא

 .ב"לקטע מברכות טז ע) 25: ט"תשס(ניתוחו של שווה 

, מזלות'והוראתה היא , )32איוב לח " (ְוַעִיׁש ַעל ָּבֶניָה ַתְנֵחם ְּבִעּתוֹ  ַמָּזרוֹתֲהֹתִציא : "מילה זו עולה פעם בודדת במקרא 30

לעומת זאת יש הגוזרים . 597' עמ, מילון, קדרי: ראו; )מזרות/ מזלות (ר /יש שמפרשים שמדובר בחילוף ל .'כוכבי לכת

בשימוש  ה זו אינהמיל ).331: ח"תש(ראו פריד ; כלומר כוכבים המהלכים במסלול סיבובי, )הקיף(= ' זור'אותו מ

, נמשכו אחר מילים מקראיות נדירותשגם הפייטנים . 'כוכבים ומזלות': שבה רווח במיוחד הצירוף, בלשון חכמים

 מזרותהמוציא  // הבורא מאורות // העושה אורות: "ראו שתי דוגמות מתוך פיוטיו של יניי .שימוש במילה זו עושים

ביום  ]ים[אשנבי שמ//  כיללתה אור ומאורות" ; )21-18' שו, 'בים בבוקרהנצ': קדושתא לבמדבר" (המציע כוכבים //

   ).24-21' שו', הפצחת[...] א': קדושתא לבראשית" (ומזרותכוכבים  ]א[צב // לילה להיות מזהירות // מאירות

זו אינה  מילה מקראית. חביבה ביותר על בעלי ההיכלות ונזכרת עשרות פעמים גם בהיכלות רבתי' נורא'המילה  31

 .ל מעבר למטבע של תפילה"נקרית בשימוש חופשי בלשון חז

 בלשון המקרא; ועוד 5כד ' מש; 14ב ו "שמ: ראו למשל(' וגבורה, כח'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא במשמעות  32

ימוש בלשון חכמים אינה בש ).464-470: 1969, ראו דבריו של ליונשטם', שיר זמר'שימוש בתיבה זו בהוראת גם  מוכר

האל ": למשל, התפילה ומחבריבמדרש המאוחר מתרחב השימוש בה והיא התחבבה גם על מחברי הפיוטים . חופשי

 .)'נשמת'מתוך תפילת " (עוזךבתעצומות 

, מילון, ברוקלמן(בסורית , )DISO ,227ראו ; palu(והשוו גם למה שמצוי בפונית ; תיבה זו שכיחה בלשון המקרא 33

לעומת זאת בלשון התנאים היא אינה  ).בערכו; 857, מילון, קדריראו '; סימן טוב לעתיד'= ْألفَ (וכן בערבית ) א569

 ).פעמים במכילתא וכולן בזיקה לפסוק 4נקרית (מצויה כלל בשימוש חופשי 

רבות המקראי /את רבים). ההפך מיחיד(' ציבור'ל אינו משמש כתואר אלא כשם עצם במשמעות "בלשון חז 'רבים' 34

 ).333, 284: ז"תשכ(או בנדויד ר ;ל"על בלשון חזבבניין פּו 'מרובות'/ ' מרובים'ן קל ממיר שבבניי

אף ). 22קז ' תה, 16ז ' יר, 28א ח "מל: ראו למשל(' שירת תפילה, זמרה'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא ומשמעה  35

) פעמיים בלבד(נאים היא נדירה לעומת זאת בלשון הת. בלשון המגילות היא מופיעה פעמים אחדות באותה המשמעות

שבה ועולה גם ' רינה'התיבה  ).דברים כו, ספרי; ו,ברכות ג, תוספתא: ראו( ומופיעה תמיד בזיקה לכתובים מקראיים

 ).מתוך נשמת" (ברינה יתפאר שמך מלכנו: "בלשון התפילה

אינו מצוי ]) 'מחשבה'בהוראת [ 99 ,97קיט ' וכן תה] 'תפילה'בהוראת [ 4איוב טו : ראו למשל(' שיחה'השם המקראי  36

" ושיחת הילדים"; ]ה,א" [ואל תרבה שיחה עם האישה("שתיים מהן במסכת אבות : היקרויות 3ל למעט "בלשון חז

העובדה ). כא,ברכות ג, תוספתא" (ולא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק: "ופעם אחת בודדת מחוץ למסכת אבות]) י,ג[

; 59-43: ו"תשס[בהרחבה אצל שרביט  ראו(הידועה בזיקתה ללשון המקרא , בותששתי היקרויות מופיעות במסכת א

 .ל"עשויה ללמד על כך ששם זה לא היה בשימוש חופשי בלשון חז, ])50: שם[' שיחה' ובפרט בנוגע לתיבה
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' סי" [ויגל", "גיל("' גיל': ים המקראיים הבאיםעלוניתן להוסיף גם את הפ 37).95, 94' סי" (שירה"

  41]).94' סי" [רנן("' רנן' 40,])96' סי" [סוחבים("' סחב' 39,])97' סי" [הדור("' הדר' 38,])94

על הדוגמות שצוינו ניתן להוסיף גם כמה שיבוצים של ביטויים מקראיים הנקרים  

רנן רנן מושב עליון /  42כסא כבודגיל גיל : "94' זאת בשיר המופיע בסי בפרט אנו מוצאים. ביחידה

ישמח [...] כשמחת חתן  שמח תשמח מלך שעליך/  44בהפלא ופלאשנעשה  43כלי חמדההריע הריע / 

 ".ששמח בך 48בשמחת לבב 47צל כנפיךוכשבאתי לחסות תחת  46רע יעקבכל ז 45ויגל

                                                 
אך רוב היקרויותיה עוסקות בשירות , בלשון התנאים, מנםא, מתועדת, השכיחה בלשון המקרא' שירה'התיבה  37

כמו כן ). 242: ד"תשנ(מן 'ראו תורג ;ולפיכך יש לחשוד שלא הייתה בשימוש חופשי, מקראיות ובייחוד בשירת היםה

 ).מתוך ברכות היוצר" (ותשבחות שירותונתנו ידידים זמירות : "תיבה זו מופיעה בלשון התפילה

ראו הלד ; מצויה כבר באוגרית' שמח'ל' גיל'תקבולת בין ). 6יג '  תה, 7י ' זכ(מצוי בלשון המקרא ' גיל'הפועל  38

: כגון', רנן, שמח'במשמעות נוספת שאינה  'לגי'שבמקרא אנו מוצאים את הפועל יש להעיר ). 149-148: ג"תשי-ב"תשי(

פועל זה משמש אף בלשון המגילות ). 11ב ' תה" (וגילו ברעדה: "וכן; )5י ' הו" (כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו"

: למשל ראו; בלשון התפילה גם כמו כן הוא מופיע .בלשון התנאים מתועדולעומת זאת אינו , פעמים אחדות

 ).122-121:  ד"תשנ(מן 'ראו תורג). מתוך ברכות ההפטרה" (ליבנו ויגלמשיחך במהרה יבא ... ובמלכות"

39
והתפעל ) 12איכה ה : למשל(נפעל , )1סג ' יש: למשל(המוכרים מן המקרא בבניינים קל  ',הדר'הפעלים מן השורש  

 .נדירים בלשון חכמים ,)6כה ' מש: למשל(

 .לעומת זאת הוא שב ועולה גם בלשון הפיוט. ונעדר לחלוטין מלשון חכמים )13ב  יז "ראו שמ(פועל זה נדיר במקרא  40

יוחד ראוי במ. מופעים של פועל זה אצל הפייטנים השונים 60-במאגרי המילון ההיסטורי מתועדים קרוב למעלה מ

 וֹ ּתבְ חַ ְס : "המעלה זיקה מעניינת לחומר מן ההיכלות' אז באין כל'לציין את ההיקרות המופיעה בסדר העבודה 

הערה (וראו גם את הערת המהדיר שם ]). 106' עמ', לואז באין כ'' מהד, יהלום( 364' שו" (%דָ בוֹ י ּכְ נֵ ּפְ ) עֹוד( / תאוֹ ְר ּלִ ִמ 

לבן זומא על  סחבוהו סחובותמאה ): "359: ט"תשכ(שפורסם על ידי גרינולד  ובאופן דומה גם בקטע הגניזה). 364

 ".שלו ושלחבירו סחיבותיושהייתי סופר , ואני עד, היכל ראשון

: ראו למשל(ל רק בבניין פיעל ובמשמעות שלילית "שימוש חופשי בלשון חזמצוי ב, ן הנפוץ במקרא"השורש רנ 41

 ).א"בבא מציעא פז ע, בבלי; ב"ברכות יד ע, ירושלמי ; ]לג,חגיגה ג, תאתוספ" [אחריך מרננותמפני מה בריות "

ללא היידוע , יש לשים לב שכאן מופיעה הצורה המקראית. )119' עמ( ראו לעיל, ביטוי זה נידון ביחידה הקודמת 42

 .'כסא הכבוד': ולא הצורה המאפיינת את לשון חכמים, )'כסא כבוד'(

 .שךעל ביטוי זה בהרחבה ראו בהמ 43

 .14כט ' ביטוי זה מצוי ביש 44

כמו כן צירוף זה בדיוק מצוי ). 33-32: ז"תשל(ראו אבישור  ;מצוי פעמים רבות במקרא' גיל' 'שמח'צמד הנרדפים  45

 ".ישמח ישראל// יגל יעקב : "7יד ' וראו התקבולת בתה. 15א ' בחב

 .24כב ' מצוי בתה' כל זרע יעקב': הביטוי 46

 . 8לו , 8יז ' תה :ראו למשל 47
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 :ל"זיקה ללשון חז. ב

מוצאים לעיתים  ואנו, ד המאפיין של שילוב מרכיבים משכבות הלשון השונותביחידה זו בולט מאו

ה שימושי לשון מובהקים מלשון המקרא ולצידם שימושי לשון המאפיינים בקטע אחד זה לצד ז

צורה ה: ניתן לציין כמה מאפיינים של לשון חכמים הנקרים בחומר שלפנינו. את לשון חכמים

 '-לפי ש': והשימוש בצירופים כגון .)101 ' סי" (ליגע" צורת המקורבהשימוש   49,)104' סי" (אינו"

בתחום הפועל ניתן  50).97' סי(' כמה שנאמר'ו) 102' סי" (מפני מה", )101' סי(" -כיון ש", )99' סי(

של  )המקרופורםבהמשכו של  וכן גם( התופעה הנקרית כמה פעמים ביחידה זולמשל את לציין 

משרת ואהוב  מרתיעמה לך אתה : "כפי שמורות הדוגמות הבאות 51,קל שימוש בבניין הפעיל תחת

[...] וכיון שרואים אותו כל מי שבמרום " 52;)96' סי" (שירתיעמי הוא  ארתיעאם אני לא [...] 

כתר ומוציא  מפליטחמה ולבנה "; )101' סי" (ומתבהלין ומתעלפין ונופלין לאחוריהן מרתיעין

 מרעישמיד אוחזת דקירה בלבו ולבו "; )105' סי" (בין עיניו ליטמפואור גדול היה [...]  ראשו

 ניתן למצוא ,בדומה למצוי בלשון חכמים ,מלבד זאת. )104' סי" (ומהפך את בני קרבי מעיו

והיו : "כפי שעולה למשל מן הדוגמות הבאות, ילופים של בניין קל בבניין פיעלביחידה זו גם ח

אותו והן שורפים אותו כי אש  מלהטיןוהן "[...]  53;)99' סי" (אותו בעוז תוקף וגבורה מנטלין

                                                                                                                                            
 .29ל ' יש: ראו למשל 48

49
 .המקראי' איננו'במקום  

 ).367-366: ח"תשמ(על שורשיו הארמיים של צירוף זה ראו גלוסקא  50

ראשיתה של תופעה זו עוד בספרי המקרא המאוחרים וכן ]). ו"תשל[ם "תש(על תופעה זו ראו במאמרו של מורשת  51

 ).216-215: 2006(לממצא בלשון הפיוט ראו ראנד . חכמים טת בלשוןוהיא הולכת ומתפש, במגילות ים המלח

ע בבניין הפעיל "כמו כן ראוי להעיר שרת). 352-351: א"תשמ(ראו מורשת ; ע התחדש בלשון חכמים"הפועל רת 52

אפשטיין ' מהד[לג ,כא(פרט לשור שהרתיע מקול הבירה , הרתיע לאחוריו אינו נזיר: "י"מצוי גם במכילתא דרשב

 . כמו בנפעל', חרד ונסוג לאחור'גם במקרה זה הכוונה היא ]). 185' עמ, ומלמד

מנטלי כסא "; )167' סי" (מנטלי כסאו: "כגון, שימוש זה מוכר גם ממקומות נוספים במקרופורם היכלות רבתי 53

ו מצוי במקומ(ל נדיר מאוד במקרא "השימוש בפועל נט). 13י ג"כ" (המנטלת את הכרובים"[...] ; )168' סי" (כבודו

ומצוי , ])31ד ' דנ[וכן בארמית המקרא ] ב425, מילון, ברוקלמן[והשוו לפועל המופיע בסורית ; ח"בדרך כלל הפועל לק

בדבר (ל הולך ומתרחב "גם בלשון חכמים שבה השימוש בפועל נט, ברם). 9סג ; 15' מ' יש(לרוב בספרים מאוחרים 

למרות . כאן שמופיעכפי , מוצאים תיעוד לשימוש בבניין פיעל אין אנו]) 749: ח"תשמ[השפעה ארמית ראו גלוסקא 

ל "הסיק מקיומו של נטש, )11]: 2ב"תשנ[ט "תשס(אשר -כפי שהעיר בר ,זאת יתכן שאכן היה שימוש בו בלשון החיה

. ל בִפֵעלאת קיומו של ִנּטֵ ]) 106' עמ, פינקלשטיין' מהד, ספרי דברים מז" [מה כוכבים רמים ומנוטלים("בבינוני מפועל  

בם אלפי  / חצב צור היכלות כימות שבת להטל: "ראו למשל; מכל מקום שימוש זה הולך ונעשה נפוץ אצל הפייטנים
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 טיןמפלוגלגלי עיניו "[...]  ;)102' סי" (אותו ושורפת אותו מלהטתהיוצא מאת אדם המסתכל היא 

 ).104' סי" (את בני קרבי מעיו ומהפךולבו מרעיש "[...] ; )102' סי" (אש ומוציאין לפידי אש

ף גם את השימוש בדגם התחבירי הרווח בלשון חכמים על הדוגמות שהובאו ניתן להוסי

פועל ', והולךפועל ', 'ובאפועל ': למשל, ו"של פועל עזר המצטרף לפועל העיקרי באמצעות וי

, 100' סי" (על הרקיע שעל ראשי הכרובים הולך ובאכשהוא : "[...] כגון, )'ויוצאופועל ' ועולה/ויורד

על כסא  שמעוטר ובא"; )101' סי" (מפי הכרובים דין ויוצאיןשטורמפני זוחלי אישות "[...] ; )101

מאפיין  54).105' סי" (מחלוק שלו טורדין ויוצאיןוכוכבים ומזלות "[...] ; ])x2[ 102' סי" (כבודו

מפורקת עם כינוי מקדים המצויה למשל כמה תחבירי אחר מלשון חכמים הוא השימוש בסמיכות 

מידה שלרתת מידה שלזיע מידה שלבהל [...] דה שלגבורה מידה שלקדושה מי: פעמים בקטע הבא

 ).102' סי" (אלהי ישראל' מידה שלחלחלה מידה שלחלוק שלזהרריאל ייי

כמה דוגמות מן התחום המילוני המעידות על זיקה  עוד וסיףהשצוינו ניתן ללמאפיינים 

הצורה  57,)102" (זיע" 56,)102, 101' סי" (בריה" 55,)102' סי( בשר ודם" הצירוף :ללשון חכמים

                                                                                                                                            
חוגרים [ //  אלפי ריבות ניתנטל' בשש מאות ומ [...]י אלף גשרים זיעה נוטפים כטל'חק ב // מרכבות שלהב בחומת טל

 / חקר סיגוי גדלו יצור בפיו אם נטל // לעטר מצח ראש מתולתל בטל בו / פסוחים בתבנית טוטף מנוטל] שיר פסוחים

מתוך " (בלתי קנצי דרכיו אותו לנטל / חילי אני עד אן ישיג גבורות בהגיגי לינטל // בלוע ובולע ויבל בעשנת טל

 ).47-43' שו, ניסן' מאת יוסף בר', אתיצבה לצמחי': שבעתא טל

 ).50-49: ה"שנת(דגם תחבירי זה תואר על ידי אזר  54

' בשר ודם'על החלפת  .ככינוי לבני אדם' בשר'בדרך כלל שימשה התיבה . צירוף זה אינו מצוי כלל בלשון המקרא 55

 ;במקרא אך ורק בשירה ובקטעי תפילהמופיע ' אנוש'יש להעיר ש). 333: ז"תשכ(המקראי ראו בנדויד ' אנוש'תחת 

בלשון  .נעשה שכיח ביותר' בשר ודם'בלשון התנאים הצירוף  .2יוב ט א; 6כד ' יש; 21ט ' תה; 26לב ' דב: ראו למשל

 ).265: ד"תשנ(מן 'ראו תורג'; בני בשר': התפילה אנו מוצאים צירוף חדש

56
רחמי : "בן סיראשל  בלשונו תיבה זו מתועדת פעם אחת. 'יצור אדם'התיבה בריה במשמעות  מופיעה ביחידה זו 

והיא בתיבה בספרות התנאים הולך ומתרחב השימוש ). 15ס טז "ב" (לק לבני אדםיראו לכל בריותיו ואורו ושבחו ח

 .'קטיה'ו' קיטייה': נפוצה בשני משקלים

הדוגמה הבאה ממחישה יפה כיצד החליף . והיא עולה לראשונה בלשון חכמים, מילה זו אינה מצויה בלשון המקרא 57

, מכילתא" ('ווג 'נוע תנוע ארץ'' שנ. זייענייע בכל מקום אלא  אין -'וירא העם וינועו'": ע המקראי"ע את נו"השורש זי

: כגון, ששורש זה מחליף שורשים מקראיים קרובים כמו כן אנו מוצאים]). 236' עמ, הורוביץ ורבין' מהד[בחדש ט 

ום שהוא רודף של ',בריתי היתה אתו החיים והשלום'על אהרן בקבלה  וכן הכתוב מפורש: "ראו למשל. א"ד ויר"רע

ב ,מילואים א, ספרא" (ובזיעשקיבל עליו כל דברי תורה באימה ביראה וברתית  -'ואתנם לו מורא ויראני'. בישראל

 ,בבלי" (באימה ביראה ברתת ובזיע: "על מליצת חכמים) 272: ז"תשכ(וראו גם דבריו של בנדויד ]). ד,וייס מה' מהד[

 ".וברעדהביראה ובחיל : "המחליפה את זו המקראית) ב"יומא ד ע
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 x4([,61[ 104' סי(' מיד'מילת הזירוז  60,)105' סי" (לבנה" 59,)105' סי" (חמה" 58,)99' סי" (חביב"

כי במאה [...] ("' מידת אורך'בהוראה של ' פרסה' התיבה 62,])97' סי" [סותר("' סתר'הפועל 

 63,)]101' סי" [וםכל בריה יכולה ליגע לאותו מקאין  פרסאותושמונים וחמשת אלפים רבבות 

מי הוא  ארתיעאם אני לא [...]  מרתיעמה לך אתה ("' רתע'הפועל  64,)102, 97' סי" (קדושה"

                                                 
יש להעיר ). 3לג ' דב(אף חבב עמים על קדשיו בידך : "ב מצוי פעם אחת בכל המקרא בצורת בינוני פוֵעל"השורש חב 58

ן פרשו "ומנחם ורמב ,כמו כן ראוי לציין שפרשני המקרא נתחבטו בהבנת הפסוק. ָחַבב: שגרסת תרגום השבעים היא

הצורה מכל מקום  ).א82/50: 1966(ראו וגנר ; מקום מדובר בארמאיזם מכל. יסתיר ויגן: חביון, נחבא, זאת על פי ֹחב

מכילתא ; י,אבות ב, משנה: ראו למשל( והיא מתועדת רק בלשון התנאים. אינה מצויה כלל בלשון המקרא' חביב'

ראו גלוסקא ; וממנה נשאלה בלשון התנאים, )במערבית ובמזרחית(גם בארמית  זו מופיעהצורה ). א,י יח"דרשב

 ).389-390: ח"תשמ(

, 23כד ' יש[' חמה'למעט שתי פעמים היקרויות בודדות של התיבה (' שמש'ידוע הוא שבלשון המקרא רגילה התיבה  59

ראו  )חמה( ללשון חכמים) שמש(חילופין בין לשון המקרא ל .בלשון התנאים תיבה זו הפכה לנפוצה ביותר]). 7יט ' תה

 ).365, 332: ז"תשכ(בנדויד 

 .המקראי' ירח'לית מובהקת לעומת "היא לשון חז' לבנה'התיבה  60

' כרגע'המקבילה המקראית . ומתועדת לראשונה במשנה, אינה מצויה בלהגים כנעניים ובמקרא במשמע זה מילה זו 61

)x3 (גלוסקא לדעת  .ויתכן שנדחתה על ידי הצורה הנידונה, נעלמה במשנה)הצורה העברית הסינתטית ) 659: ח"תשמ

 .שקפת בבואה של הצורה המצויה בארמיתמ 'מיד'

) x1(ן שמאלית "בשי' ׂשתר'במקרא מצוי . אינו מצוי בלהגים הכנעניים' ביטל, פרע, הרס'במשמעות ' סתר'הפועל  62

חרב ; )x43(' הרס': הן' סתר'המקבילות המקראיות ל. שככל הנראה אינו קשור לפועל הנידון, )9א ה "בנפעל בשמ

)x34(' ; נפץ)x21 .(הן במערבית והן במזרחית , מו כן פועל זה מתועד בארמית בכל הניביםכ) וכן במגילת תענית בבניין

 .יתכן בהשפעת הארמית, שימושו של הפועל נתגבר בלשון התנאים"). איסתתר: "איתְפעל

והשוו ; )28ה ' יש; 26י ' שמ; 7, 4, 3יא ' וי: ראו למשל(המילה פרסה משמשת במקרא לצורך ציון טלפי הבהמות  63

ראו (' מידת אורך'לעומת זאת בלשון חכמים עולה שימוש חדש בהוראת ). א600מילון , ברוקלמן(למה שמצוי בסורית 

 ]).164' עמ, הורוביץ ורבין' מהד; ויסע ג, מכילתא" [שלושה פרסאות לכל רוח: "למשל

אולם , קרא בתור שם פעולה לקלתיבה זו היא ממשקל ְקֻטָּלה ששימש במ.(תיבה זו אינה מצויה בלשון המקרא 64

או למקומות , ל לשם תואר לקרבנות"שהפכה בלשון חז, )x477(' קודש'מקבילתה המקראית היא  ).יחותו מועטהשכ

ל השימוש במשקל ְקֻטָּלה הולך ומתרחב ובין השאר אנו מוצאים גם "בלשון חז, לעומת זאת. קדושים ריטואלית

: ח"תשמ(העלה גלוסקא , )במערבית ובמזרחית(הנידונה מתועדת גם בארמית כיוון שהצורה  .'קדושה'שימוש בתיבה 

 .את האפשרות שהיא נשאלה מארמית) 1049
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, 98, 96' סי" (שעה" 66,)95, 94' סי" (שבח" התיבה 65,])101' סי" [מרתיעין"; ]96' סי" [שירתיע

 68.])97' סי[' תבל'" (= עולם" 67,)101

ם כמה ראיות לכך שהיחידה שלפנינו מכילה ג ניתן להעלות, הדוגמות שצוינומלבד 

נראה ). אף מאוחר להאולי ו, לשון האמוראים(ל "משכבות הלשון המאוחרות של לשון חז יםחומר

 :כמה דוגמות הממחישות עניין זה

  :מחזור התיבה )1

 ) 102' סי" (גלגלי עיניו מחזוריותוהמציץ והרואה אותו אוחזות "[...]  

ולמעשה זו ההיקרות ( זופעם אחת ביחידה  מצויה) 'סיבוב'= 'מחזור'( 'מחזוריות'רבים צורת ה

והמציץ והרואה אותו אוחזות מחזוריות גלגלי עיניו מפלטין "): בכל ספרות ההיכלות שלההיחידה 

. 'שוב'ותחתיו אנו מוצאים את ', חזר'אין שימוש בשורש  ,כידוע, בלשון המקרא 69).102' סי" (אש

אנו מוצאים רק ברבדיה ' מחזור'אולם את השם , לנפוץ בלשון חכמים, נםמא ,הופך' חזר'הפועל 

שם אנו פוגשים גם את (בירושלמי ועוד מספר פעמים במדרש פרקי דרבי אליעזר , המאוחרים

                                                 
המקבילה המקראית  .)352-351: א"תשמ(ראו מורשת ; שורש זה אינו מצוי במקרא והוא עולה לראשונה במשנה 65

, )בקל ואפעל במערבית ובמזרחית(עד בארמית כמו כן הוא מתו. נעלמה במשנה) x24; הפעיל והופעל, בנפעל(' סוג'

 .ויתכן שממנה נשאל בלשון התנאים

 יש ,)ועוד 2ד ; 4סג ; 4קמה ; 1קיז ; 12קמז ' תה: ראו למשל(ח מוכר מן המקרא "למרות שהפועל מהשורש שב 66

תיו תח. י וכן בפרקים המאוחרים של תהילים"לשים לב שבמקרא הוא מצוי רק בספרים המאוחרים קהלת ודה

כמו כן  .)91: ב"תשל, ו הורביץרא('  שיר', 'רנן', 'ידה', 'זמר', 'הלל', 'ברך'משמשים בספרי המקרא המוקדמים לשונות 

ראו  .צורה זו אינה בלהגים הכנעניים ובמקרא ועולה לראשונה בבן סירא. 'ֶׁשַבח'לא מצאנו במקרא שימוש בשם 

' כבוד, ')x2(' הלולים': לציון אותו עניין הן המשמשותמקראיות התיבות ה' שבח'לעומת השם ). 73: ז"תשכ(בנדויד 

)190(x תהלה'ו ')x57.( 

בנדויד  ראו; )x22(' רגע; ')x294(' עת'חלופותיה המקראיות הקלאסיות הן . לית מובהקת"נחשבת למילה חז' שעה' 67

 .בלשון התנאיםומארמית נשאלה , )במערבית ובמזרחית(תיבה זו מתועדת גם בארמית  ).358: ז"תשכ(

68
המקבילות המקראיות . והוא עולה לראשונה במשנה, )וכן לא בלהגים הכנעניים(שימוש לשון זה אינו מצוי במקרא  

ולדעת גלוסקא ', תבל'= ' עלמא'כמו כן בארמית מתועדת . שתיהן נעלמו במשנה). x36(' תבל; ')x5(' חלד': הן

 .מדובר בשאילת משמע מן הארמית) 878: ח"תשמ(

 .'סחרחורת'מפרשת זאת ) 19: ג"תשי(נדב -זליקוביץ 69
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שם זה הולך ונעשה נפוץ גם אצל  70).הקרובה למה שמצוי אצלנו, )x3(' מחזורות'צורת הרבים 

 71.הפייטנים

 :כשם של כוכב נוגה )2

 ) 105' סי(" מזרות וכוכבים ומזלות ונוגהכימה וכסיל וכוכב "  

עיקר שימושה ). 4שם י , 4א ' יח(' ברק, זוהר'מופיעה במשמעות של ' נוגה'בלשון המקרא התיבה 

 72:בלשון האמוראים מתועד לראשונה רק של תיבה זו כמציינת את שמו של אחד מן הכוכבים 

הולכים ) במשמעות האמורה(של תיבה זו מופעיה  73.בבבליפעמים בודדות במדרש בראשית רבה ו

 74.ובמקורות מאוחרים נוספים) ז-בפרקים ו x5(ומתרבים במדרש המאוחר פרקי דרבי אליעזר 

                                                 
ואשר על כן אין לראות בכך ראיה , ראוי לציין שההיקרות שבירושלמי עומדת בזיקה לכתוב מקראי, עם זאת 70

]). א"ע סח ,ב,ד תענית ,ירושלמי" [לאלעזר המחזורשחזר  ',עשר-לחזיר שבעה': "ראו(לשימוש חופשי בשם זה 

 .ח בפרקי דרבי אליעזר במסגרת חישובי תקופות השנה-אנו מוצאים בפרקים ו) 17x(ם זה היקרויות רבות של ש

זמן  // ועיבורים עשרה יוסיפו להבינה // נמנה המחזורעיבור : "מתוך פיוטיו של הקליר דוגמותראו למשל מבחר  71

העיבור  במחזור // מיפותלאילו השנים  // ריבוע ארבע תקופות//  לקץ עשרים ושמונה שנה // חשבונו לא נשתנה

, מאת הקליר', אדר ארבע תקופות': זולת לשבת תקופותמתוך ה" (עשרה תקופות-עד תכל מאה ושתים // מתוקפות

שנים ]ו[כעשרים  המחזורומניין  // מחזורותעושים חמשה ושתי ידים //  כי העולם כולו ששת אלפים"; )12-5' שו

' שו, מאת הקליר ,'אז ראית וספרת': לפרשת שקלים אקדושתמתוך ה" (יםת היובל שבע שבתות שנ]ו[ושנ // יובילות

 // ולארבע שנים יגמור יום ולילה // ובשניה יבוא בו בחצות הלילה // יתחיל בטלה תחלת הלילה המחזור"; )59-57

ות שבוע כשבת"; )20-17' שו, מאת הקליר', אז מולד חרס': מתוך הקדושתא" (ובחמישית ביום שלישי יתחיל בלילה

כשבתות שנה  // גדול אחד מחזורהדק יובלי  מחזורכשני //  טות יובל אחד]י[כישני שבוע שמ // אחד מחזורשנות 

 . )77-74' שו, מאת הקליר', מי ידע לאזין': מתוך הקדושתא" (יחוברו שבת וחודש כאחת

, ייך בעיקרון לתקופה התנאיתהמשת, עם זאת ראוי להעיר ששימוש לשון זה מתועד פעם אחת במקור קדום יותר 72

ברם כיוון שמדובר בהיקרות ). יד" (ואלו הן חמה ולבנה וכוכב נוגה ושבתי וצדק ומאדים: "בברייתא דמלאכת המשכן

כמו כן יש מקום להטיל ספק בנוסח של . בודדת ועיקר תפוצתו של שימוש זה היא מאוחרת אין זה גורע מטענתו

אשר הראה כי במקרה של חיבור זה אין להסתמך על , )ו"תשס(יו של כהנא ראו דבר, החומר המובא בברייתא זו

ד מן י-אלא על נוסחו של כתב, שנרלא על נוסח הפנים של מהדורת קירהנוסח שהותקן במאגרי המילון ההיסטורי ואף 

יינים את שכן מסורתו נקייה כמעט לחלוטין משפע העיבודים המאוחרים המאפ, )רשנרבמהדורת קי 2גסימנו (הגניזה 

וצרפן זה המליך את פה וקשר לו כתר ("כשם של כוכב מופיע גם בספר יצירה ' נגה'וראוי להוסיף ש .שאר עדי הנוסח

שסוגית תיארוכו של ספר יצירה היא עניין שטרם הגיע ראוי להעיר  ,ברם]). 41סעיף [ "לםוצר בו נוגה בעו. עם זה

 הדעות חלוקות בנוגע לזמנו של חיבור זה, )237-229: א"שסת(התיארוך המוקדם שהציע ליבס  ועל אף, להכרעה

 .)229: לדעות השונות שהועלו עד כה במחקר ראו שם(

 ).76' עמ, תיאודור ואלבק' מהד(ד ,ר י"א ופעם בודדת בב"פעם בודדת בבלי שבת קנו ע 73

 ).x19(דמזלות  וכן בחיבור המאוחר ברייתא, ])x3[ד , ד-א(ראו למשל במדרש המאוחר ברייתא דשמואל  74
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 :ניגון הפעולה שם) 3

/ ומהגיון היוצא מפי קדושים / מגילה ורינה שלעתים ועתים / משבח ושירה שליום ויום "

 )95' סי(" המתגבר מפי משרתים ומניגון

; כלל בלשון המקרא מופיעשם זה אינו   75.נקרית מספר פעמים בספרות ההיכלות' ניגון'המילה 

השימוש ). 14איכה ג ; 9איוב ל ; 1סא ' תה; 20יש לח : ראו( 'נגינה'מוצאים תחתיו את שבה אנו 

החל מן , ומתרחב מאוד בלשונם של הפייטנים 76,בשם זה עולה לראשונה בלשון האמוראים

  77.מוקדמים שבהםה

  עולם)ה+ (ל "שכלף הצירו) 4

וסלסולו עומד עליה  ששכלול העולםכסאך מעופף משעה שתקעת יתיד אריגת המסכת 

 )98' סי" (שנים רבות עד אין קץ

ל מתועד "למרות שהפועל שכל 78.השימוש בצירוף זה עולה כמה פעמים בספרות ההיכלות

, וף האמור במקורות מדרשיים הקודמים לתנחומאאין אנו מוצאים את הציר 79,במקורות תנאיים

כל  נשתכללמציון ? 'מציון מכלל יופי אלהים הופיע' למה: "כפי שעולה למשל בדרשה הבאה

                                                 
 .260, 251, 161, 95' סי: ראו, כמה פעמים במקרופורם היכלות רבתי מתועדתמילה זו  75

בעשרה לשונות שלשבח נאמר  :ייהושע בן לו' סימון בשם ר' ר' דאמ : "[...]ואלו ההיקרויות בספרות האמוראים 76

עב , ח,מגילה א, ירושלמי" (בתפילה בברכה ]בתודה[בשיר במזמור בהשכל ברינה  בניגוןבאישור בניצוח  ,ספר תילים

' עליו נאמ וניגונואף הקורא מקרא בעינוגו  :ר לוי'אמ"; )א"פסחים קיז ע, בבלי; א"נד ע, י,סוכה ג, ירושלמי|| א "ע

ולימות המשיח נעשות : "... וראו גם בספרות מדרשית מאוחרת יותר). ב,יא, ר ד"שהש( "דבש וחלב תחת לשונך"

 ).ז, בהעלותך, תנחומא( "'למנצח בנגינות על השמיני' בניגון' אומ שמונה שכן דוד

 זימרה משוררים זה וזה ניגון: "כ המיוחסות ליוסי בן יוסי"כך למשל אנו מוצאים אצל מחברן של הקדושתאות ליו 77

תלולים '" (הלוחות החקוקים מזה ומזכתב //  להודות לו ולזמרו כאחת כזה וכזה // מורא נושאים ועומסים זה וזה //

 שרים ושרות // כישרות בניגון / רננות מוכשרות/ ' רנו ליעקב שמחה': "וראו גם מתוך פיוטי יניי). 12-9' שו', בקומתם

כמו כן במילון ההיסטורי ). 40-39' שו, מאת יניי', פדה יי את... א': מתוך קדושתא לבראשית" (בכל כלי שירות /

 .הקלירהיקרויות של שם זה אצל  14מתועדות 

ואומר להם הרזים הסתורים והכבושים נפלאות וערוגת המסכת ששכלול העולם וסלסולו עומד : "[...] ראו למשל 78

ראו , ל"ושכל) ל"ולעיתים סלס(ל "במקומות אחרים אנו מוצאים שימוש דומה בצמד השורשים סל). 201' סי" (עליה

 ).418||  256' סי" (סלול על שכלולי גאוה: "למשל

 .)366א "תשמ(מורשת ראו  79
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ל הרי שבדרשה קדומה יותר על "לעומת השימוש בפועל שכל 80).י, קדושים, תנחומא" (כולו העולם

מזמור ' :אמרשנ. נבראמציון  עולם: ריםוחכמים אומ: "א"שימוש בפועל בר ניתן למצואפסוק זה 

. 'מבואו מציון מכלל יופי אלהים הופיעלאסף אל אלהים ייי דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש ועד 

השימוש בצירוף הנידון הולך ונעשה רווח גם ). ב"יומא נד ע, בבלי" (מציון מכלל יפיו של עולם

 .היחסי עובדה נוספת המעידה על איחורו  81;בפיוט מימי הקליר

 

 :זיקה ללשון הפיוט .ג

ואכן . מתבקשת השוואה ללשון הפיוט, בסגנון שירי, כאמור, כיוון שהיחידה שלפנינו מתאפיינת

חושף כמה  זואף החומר שביחידה , )]93-81' סי[ המנוני גדולה(שנותחה יחידה הקודמת בדומה ל

ה דוגמות הנקרות כמ באמצעותוני את הזיקה בתחום המיל אדגים. ללשונם של הפייטניםזיקות 

 :ביחידה

 :בהלהשם  )1

  82)102' סי" (מידה שלחלחלה שלבהלמידה שלרתת מידה שלזיע מידה " 

 83).'ֶּבָהָלה'תחתיו אנו מוצאים במקרא את (אינו מתועד במקרא ולא בספרות המדרש  ַּבַהלהשם 

ל פייטנים כפי שעולה כבר אצ, בשם זה -ואף הרבו להשתמש  -הפייטנים היו היחידים שהשתמשו 

  84.קדומים לקליר

                                                 
הזכיר שלשת אילו מכל : "גם בדרשה נוספת המשתייכת לספרות התנחומא אנו מוצאים שימוש בצירוף זה 80

לכך נאמר  [...] איוב ראה . וחרב ומשוכלל משוכלל עולםנח ראה . שכל אחד ואחד מהם ראה שלשה עולמות, הנביאים

  ).1,קנא, נח, תנחומא מאן" (שמות הללו בפסוק אחד

קנני ' יי': סדרי דבירין לשבועותמתוך " (שהייתי בפיו פיבמאמר  ונשתכלל עולם // ]על פי[כן לא יעברו : "ראו למשל 81

עד ': קדושתא לשבועותמתוך " (ת מקדש הדומווש רםט // שכלל עולמו אל דע";  )147-146' שו, מאת הקליר', ראשית

 )32-31' שו, מאת הקליר', לא אמץ שחקים

היד האחרים -כך למשל בשני כתבי. בי "בדומה לכ" מידה שלבהל"היד מופיעה הגרסה -עיר שלא בכל כתביראוי לה 82

. קשה להכריע איזה מן הנוסחים עדיף". דה של בהלה)י(מ"מופיע  22מי "וכ וי "כ: שהזכרנו את מעלותיהם הלשוניות

ראו גם מה ; ים בספרות ההיכלותעולה במקומות נוספ' בהל'החלטנו לכלול מקרה זה משום שהצורה , עם זאת

' כתר נורא'וכן בקטעי תפילת , ])בי "כ[ 306' סי" (וברעדה בבהלברתת ובזיע משרתים אותך : "שמופיע בשר תורה

מי לא ירומם אותך מלך נורא ומבוהל על כל משרתיך ברתת ובזיע משרתים אותך : "בי "הנוספים להיכלות רבתי בכ

 ).334' סי(" וברעדה מתבהלים מלפניך בבהל

את השם ") פני בהלים: ("5ביקש למצוא בפסוק בישעיה יג ) 130' עמ', כרך ב: ז"תשט(סיני -למרות האמור טור 83

משמש ' בהל'הפועל , לעומת זאת. אין לפרשנות זו בסיס מוצק ואין היא מקובלת בקרב פרשני המקרא, ברם. 'בהל'
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 :זיהיון התיבה) 2

 )100' סי" (זיהיוןגאוה של רוממה ושררה של "

עם זאת יתכן שיש  85.'גבהות'בהיקרות שלפנינו היא  "זיהיון"נדב משמעותו של -לדעת זליקוביץ

שם  86.'שמחה'המצוי גם בארמית השומרונית ובסורית במשמעות ' זהא' לשורשלקשור מילה זו 

אינו מוכר לא מלשון המקרא ולא מלשון  87,פוץ למדי בהיכלות רבתי ובספרות ההיכלותהנ ,זה

גם בלשון הפיוט הוא אינו רווח ומצאנו אותו עולה פעם אחת אצל הפייטן שמעון בר . חכמים

: ד"תשמ, לוםיה[ 4-3' שו, ד  לבראשית: פיוט ו" (ָּדַרׁש ְלָבְרכֹו ְּכִצְביֹון//  ְּבֵזיָהיוֹןל ָקָרא ]עּו[ּגָ :"מגס

 / מקודשת / משלשת" :וכן באופן לשבועות של פייטן עלום שם מתקופה מאוחרת יותר 88,])85

כבודו אות ': מתוך האופן" (במערבה / לשם יושב / ועוז חביון / זהיוןגאון  // וכס גאוה / ברכב אש

וש בה קשור השימ, בלשון הפיוט אינה רווחתמכל מקום גם אם תיבה זו  ).18-17' שו', ברבואות

שמות ובייחוד כאלו שבאים המפורסמת בדרכה בחידושי  ,שכבת לשון זולמגמה המאפיינת את 

                                                                                                                                            
). סבור שזוהי בבואה ארמית] שצט-שצח: ז"תשל[קוטשר ( 'מהר'בספרי המקרא המאוחרים בפיעל ובהפעיל בהוראת 

 .)266: ח"תשס(ראו שרביט ; )ז,ה(יחידה במסכת אבות ל אינו נמצא כלל למעט פעם אחת "בלשון התנאים השורש בה

ולא  // בהלולא יבואם בעת  // ולא יאונם אנינת אוון: "מצאנו כבר אצל פייטן קדום עלום שם' בהל'את השם  84

: וראו גם אצל יניי). 4-1' שו'', ולא יאונם אנ': מתוך הקדושתא לפרשת שקלים" (ידוום דוון דבר // רוי געירהיגורם גי

' וה // לפני בוזה בני בכורי / בהלוהתיצב בביעת ביעות  // אלוה אני / לפני אומר / והתיצב באימת אילות אומץ"

כמו ). 3-1' שו, מאת יניי', והתיצב באימת': לפרשת שמות מתוך הקדושתא" (לפני גביר גוי גמור / בגבורת גאון גסות

על הימצאותו  .)מתוכן בפיוטי הקליר 7(ים השונים הופעות של שם זה אצל הפייטנ 24כן במילון ההיסטורי מתועדות 

 ).51: 2006(של שם זה בלשונו של הקליר ראו ראנד 

ה "את השורש זה) 1294' עמ(כגון בן יהודה , ים שוניםוכך אכן מפרשים מילונ ).12-11: ג"תשי(נדב -ראו זליקוביץ 85

 .כלשון גאוה ויוהרה

הזכיר לאחיו : "א"כמו כן מצאנו גם בפיוטי יניי את הפועל זה). 354: ט"תרצ(חיים -בן; )רמה: ט"תרצ(ראו ליברמן  86

' עמ, זולאי' מהד[ 18ד פיוט לשמות " (חירות דרור לחופשם/ ופשם ]נ[זהא לבשרם כי גע // וידע מצרת נפשם / ברפשם 

 ).ואילך 175: ג"תשמ(ראו טל , המתפרשת כלשון שמחה, ילדיון מפורט בהיקרות זו אצל יני]). עט

 ].אי "כ[ 593, 260, 251, 227, 216, 200, 267, 167, 152, 100' סי :ראו למשל 87

כמו כן יש ). 56: ד"תשמ(ראו יהלום ; י"מגס נוטה לחדש שמות רבים במשקל קטלון בעיקר בשורשים מגזרת ל 88

 .לשים לב לכך שיתכן שאילוץ החריזה הוא זה שהשפיע במקרה זה
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-ו) רצון(ִרְציֹון , )פה-פציית(ִּפְציֹון , )דאגה(ַּדֲאגֹון , )תוגה(ּתּוְגיֹון , )קושי(ִקְשיֹון : כגון, ֹון–בסיומת 

  89.צמית בלשון הפיוטמהווה התפתחות ע מגמה זו לדעת ייבין). עליצות(ֶעְלצֹון 

 

 :אש + ל"זחהצירוף ) 3

מרתיעין ומתבהלין ומתלעפין [...] וכיון שרואים אותו כל מי שבמרום כשהוא הולך ובא "

שטורדין ויוצאין מפי  זוחלי אשותמפני  אין כל בריה יכולה ליגע לאותו מקום[...] 

 ).101' סי" (הכרובים

אינה ברורה ואינה יכולה להילמד , בקטע שלפנינוהמופיע , "זוחלי אשות"משמעותו של הצירוף 

והבינה את ', שרץ'" = זוחל"נדב ביקשה לפרש -זליקוביץ. בו הוא מצוישבנקל מתוך ההקשר 

המכילים את שני , היקרותם של שני צירופים נוספים, אולם 90 .הצירוף בכללותו ככינוי לסלמנדרה

היכלות עשויה ללמד על כך שככל הנראה במקומות שונים בספרות ה', ל"זח'+  'אש'המרכיבים 

בשני קטעי גניזה אנו מוצאים את ההיפוך של הסמיכות . עלינו לחפש משמעות אחרת לשורש זה

כחיצים הן יוצאות  הואש להטנית ואש מתוק ואש זחלניתאש גחלנית ": שראינו בהיכלות רבתי

י "כ" (היו זולחין כנגדו שלמשהו אש זוחלתבאותה שעה היה היכל נור וברד "; )8גי "כ" (וניכנסות

אולם קשה , "זחלנית"או " זוחלת"מתוך ההקשר ניתן להבין שמדובר בסוג של אש המכונה  ).21ג

 . בהקשר זה ל"זחלהבין את משמעותו של השורש 

מלמד על שימוש נרחב בשורש , החל מן המוקדמים שבהם, עיון אצל הפייטנים השונים

אנו  כ"ליואנונימית קדומה בקדושתא  .עניינים הקשורים באשופעמים רבות דווקא ביחס ל ל"זח

 האשויאמר הנה "//  שומע והעצים [...] //  םילגחליקח  םזוחלי//  זמנו מאכלת ועיצים: "מוצאים

, יראה'הוראת א בהמופיע כאן ב ל"זחהשורש ). 35-31' שו', אליך נפשי אשא אלוה'( "והעצים

 אולם יש להדגיש 91,ן המקרא ואינה חידושם של הפייטניםמוכרת כבר מאומנם הוראה זו . 'פחד

דוגמות נוספות מן . ששימוש לשון זה שב ועולה רק בלשון הפיוט ואין למוצאו בלשון חכמים

כפי , הפיוט לשימוש בשורש זה מלמדות שעיקר השימוש בו בלשון הפיוט בא בהקשר של אש

                                                 
 קטלוןשלמרות שספרות ההיכלות אינה מרבה להשתמש במשקל  היא נקודה ראויה לציון). 115: ו"תשנ(ראו ייבין  89

' מטטרון'כגון : ובמיוחד בשמות קדושים, ון הייתה חביבה על מחבריה-הסיומת , באותו האופן שרווח בפיוט

 .בתוספת סיומת זו) שמשמעותו לא תמיד נהירה לנו(המורכבים מגרעין כל שהוא ', אדיררון'ו

 ).12: ג"תשי(נדב -ראו זליקוביץ 90

וגם מן ) זחל(שורש זה מוכר גם מן הארמית העתיקה ). 6לב ( "ָוִאיָרא ָזַחְלִּתיֵּכן -ַעל: "למשל כפי שעולה מאיוב 91

 ). דחל(תר הארמית המאוחרת יו
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 / הכָ בָ ה ְׂש ׂשֵ עֲ מַ ּכְ //  וֹ אׁשרֹ ן ּבְ תַ נָ  / תפֶ נֶ צְ ד ִמ ו הוֹ יזִ : "'לואז באין כ' כ"בודה ליועהסדר ב שעולה למשל

' מהד[ 646-643' שו" (העָ ּוׁשע יְ בַ כוֹ כְ  / ּהתָ מּוי ְד ּכִ  / יםפִ ָר י ְׂש יּקֵ זִ  / הּנָ ּמֶ ִמ  לּוחֲ זָ  // יםילִ ִד ת ּגְ רוֹ ְׁש ְר ׁשַ כְ ּו

  // ּוּליחֵ הֵ  92ּוראלָ  ְלַהְׁשִליכוֹ ּו / לּויִח ְת י ִה ינִ קֵ זְ ּבִ ": וכן בקרובה מאת פינחס לפורים, ])134' עמ, יהלום

: ד"תשס, אליצור[ 8-7' שו', אז מנעורי רבת צררוני'" (לּוחֲ זָ א &וְ  דּוחֲ א פָ &וְ  // לּוגְ ִה  יתוֹ ּבֵ ִמ אֹותֹו 

נקודה מעניינת  93.פייטנים מאוחרים גם אצל נמשךבהקשר של אש  ל"זחשימוש בפועל ]). 528

 .בהקשר ספציפי של הפחד מן המרכבה בפועל זהים בפיוט שימוש נוספת היא העובדה שאנו מוצא

ל ב עַ ׁשֵ ת יוֹ ימַ אֵ מֵ  // תלוֹ ה חָ ָאְר יִ שאים ּבְ נד נחַ ּפָ ִמ " :אנו מוצאים כך למשל בסילוק אנונימי לשבועות

השימוש הרווח בפיוט בשורש  94]).182: ז"תשנ, שפיגל[ 9-5' שו', אדון עולמים היום'" (תלוֹ חֲ זוֹ א סֵ ּכִ 

גם על , לדעתי, עשוי לשפוך אור) ובפרט בהקשר של הפחד מן האש(' פחד ויראה'בהוראת  ל"זח

אש '-כ" אש זחלנית"ועל פי זה יש לפרש . ההיקרות של פועל זה בהיכלות רבתי ובקטעי הגניזה

  .'מפחידה

מעיד  95,שות)י(אצורת הריבוי , גם המרכיב השני בצירוף הנידוןש יש להעירבהערת אגב 

ל אנו "בלשון חז .הקרובים אף הם ללשון הפיוט, לרבדים המאוחרים בלשון חכמים על זיקה

עולה רק ֹות –סיומת בעלת הזכר לצורת הריבוי . 'שים)י(א'מוצאים לרוב את צורת הריבוי 

ופעמיים  96)השכיחה" שים)י(א"לעומת הצורה (פעם אחת בודדת בבבלי : במקורות מאוחרים

                                                 
 .וכך גם בגרסה שבמאגרים". להשליכו באש"יד בהם מופיע במקום -יש כתבי 92

 10' שו', תנואות חיפשנו על צור'סליחה ( "הלָ חֲ זָ  נּוׁשֵ פְ נָ  %ָּׁש י ִא לֵ חֲ ּגַ  / הלָ חָ לְ חַ  נּוה ּבָ ָק בְ ָּד : "ג"ראו למשל אצל רס 93

" ָוִאיָרא ָזַחְלִּתיְּבִהְסַּתְּכִלי ִלְראֹות / ַּבְּסֶנה ְוֵאיָנה בֹוֲעָרה  ֵאׁשָרִאיִתי ": וכן באופן לשבועות;  ְ])רעה: ד"תשכ, זולאי[

ְוַחּיֹות ּבֹוֲערֹות ַמְרֵאיֶהן : "ה מאת בנימין"ובקדושתא למוסף של ר; ])טו: ה"תש, הברמן[ 7-6' שו', ארבעה ראו מראה'(

 ]) .122' עמ, ראש השנה, גולדשמידט[ 1' שו', וחיות בוערות'" (אֹוְכָלה ֵאׁש ֵאׁשסֹוְבלֹות ֵּכס  ְּבַזַחל/  ֵאׁשְּכַגֲחֵלי 

 ).42: ס"תש(על הייחוס המסופק של סילוק זה לקילירי ראו אצל אליצור  94

 ]).בי "כ[ 3מח " (שלש אשות ]...[גם /  ר שמים]צ[בדבר אל ע: "בן סיראיתכן שניתן למצוא צורת ריבוי זו כבר אצל  95

המתרגשות  אישותראה : "[...] למשל, מה פעמים בקטעי הגניזה של ספרות ההיכלותצורת ריבוי זו עולה עוד כ

מון שבאות עד אותו מקום [  ] אישותמפני רעש "; )39' שו, א2' עמ, 8גי "כ" (ויוצאות מהיכל שביעי להיכל שישי

והיה משה מתירא מן  "; )3' שו, ב2' עמ, שם[...]" (בהיכל  אישותבנתיבות "[  ] ; )49' שו, שם" (שאתה מוטל בו

שהוא מאיר  [...] באותה שעה בא גבריאל שר הצבא" ;)15' שו, ב1' עמ, 21גי "כ" (החיצונות שמה ילהטו אתו האישות

 ;)19' שו, א2' עמ, שם(" האשותבין 

 .  ..."יש שותה ואינה אוכלת ,יש שאוכלת ואינה שותה. הן אשותשש : תנו רבנן" :ב"ע כא יומא, בבליראו  96
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ילה מבחינת זמנה לפיוט הקדום ושניתן למצוא בה זיקות ספרות הנחשבת למקב 97,בתנחומא

כצפוי גם בשכבת הלשון של  מופיעתיעוד נוסף לצורה זו  98.לשוניות וסגנוניות ללשון הפיוט

  99.הפיוט

 

כמה דוגמאות בתחום השם המזכירות את החופש  שאפשר למצואלסיכום ניתן לציין שלמרות 

בקטעים  אין למצואאלה  דוגמאותשמלבד  הדגישראוי ל, והחדשנות שהיה ביצירה הפייטנית

כך . את הפייטנות הקלאסית נוספות וקווי לשון המאפייניםהשיריים שביחידה שלפנינו תכונות 

בדרכה של לשון חכמים ואין למצוא בה את בעיקרון למשל בתחום הפועל הלשון שביחידה הולכת 

ואכן גם מאפיינים סגנוניים . אסיתאותו חופש ויצירתיות המאפיינים את פייטני התקופה הקל

שאף בה מיעטו , קלאסית-הצביעו על קרבה של קטעי השיר שלפנינו דווקא לפייטנות הקדם

ודווקא לתיבות הנדירות (הפייטנים מלחדש צורות דקדוקיות ונטו לשוב לאוצר המילים המקראי 

  100.)שבו

 

 :זיקה ללשון התפילה .ד

תופעה  .כבר מן השימוש בגיבוב של נרדפיםניתן לראות ה של לשון התפילסגנונה קרבה מסוימת ל

ואכן  101.אם כי בהיקף מצומצם יחסית למה שאנו מוצאים בהיכלות, שנמצאת כידוע גם בתפילה

שנעדרים מלשון , לראות בסקירה שהובאה לעיל שימושי לשון מקראיים שונים ניתן למצוא

כיוון , ברם. ה שמצאנו בלשון ההיכלותואשר שבים ועולים גם בלשון התפילה בדומה למ, חכמים

כזיקה המשותפת גם לתפילה וגם  ,לכל היותר ,יש לראות בכך, שמדובר בשימושי לשון מקראיים

לצירוף  ביחידה זוהנקרית ואולם ניתן בכל זאת לציין דוגמה ספציפית . להיכלות ללשון המקרא

                                                 
לכך פתח  .לא תהיו סבורין שהם רשויות הרבה: אמר להן אשותכיון שראו הלפידים וכל אותן : "לו ההיקרויותוא 97

כשיבא . בשביל ללבבו ',בלבת אש' ',י'וירא מלאך י': 'כיון שהגיע לחורב מיד מה כת"; )יתרו טז, תנחומא" ('אנכי'ב

  ])13' עמ, אורבך' מהד[שמות , תנחומא ילמדנו" ('לפיכך בלבת אש, שלא יתירא מהן האשותלסיני ויראה אותן 

 ).184-182: א"תשנ(על כך ראו את דבריו של ברגמן על הרובד האמצעי של מדרשי התנחומא  98

ארבעים  // בלבן וחצירות/  בוערות אשות // ווכחתה באש תבעירות: "כך למשל בקינה לתשעה באב מאת הקליר 99

תיעודה של צורה זו הולך ומתרבה אצל פייטנים ). 19-17' שו', ל בני אבלמי אמרת מכ'" (ושני מסע צרות מצירות

 .בר כלפא וזבידא, בנימין, מאוחרים כמו סולימן

 ).269: ה"תשל(ראו על כך פליישר  100

לדעתו בכך נבדלת התפילה מלשון ). ואילך 13:ב"תשנ(בגיבובי נרדפים בתפילה ראו ויצמן  באשר לשימוש הנרחב 101

 .שהעיר על כך שהגיבוב הוא צורך אימננטי בלשון התפילות) ואילך 243: ה"תשנ(גלוסקא וראו גם . המקרא
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המופיע  כדבר שנאמרהיא לצירוף  כוונתי. לשוני שמאפיין את לשון התפילה ושאינו עולה במקרא

ובמקומו  102,צירוף זה מאפיין את סגנונה של התפילה). 3ו (קודם להזכרת פסוק הקדושה מישעיה 

הדא , כמו שנאמר, שנאמר: כגון(ל צירופים אחרים המשמשים לאותו צורך "מוכרים בספרות חז

 ).תלמוד לומר, הוא דכתיב

ה מטבעות לשון נוספים המוכרים לנו מן ראוי להסב את תשומת הלב גם לכמ זאתמלבד 

 :המוכר מן התפילה' אין כאלוהינו'כך למשל אנו מוצאים בקטעים הבאים זיקה לפיוט . התפילה

שמויינו ומי כמוהו בקושרי קשרי ' מי כה, מי כיוצרינו, מי כמלכינו בכל גיאי תופשי מלכות"

אין 'גרסה של הפיוט ). 105' סי" (ויינושמ' מי כמלכינו ומי כיוצרינו ומי כה"; )103' סי" (כתרים

אילן זה -ולדעת בר, )ב"לה ע, שלמהראו מרכבה (מופיעה גם בחיבור שיעור קומה ' כאלוהינו

כיוון שבקטע מהיכלות רבתי אין הוא מופיע עם מבנה בעל   103.המוכר מקור הקדום לפיוטה

אילן שהגרסה -מסיק בר, כפי שאנו מוצאים אותו הן בשיעור קומה והן בתפילה, שלמות צורנית

כיוון  וקשה לדעת במקרה זה מהלדעתי , ברם 104.שבהיכלות רבתי קדמה לגרסה המפותחת יותר

) ברכת הנישואין(זיקה נוספת למטבע ברכה מוכרת . הקשר בין התפילה לחומר מן ההיכלות

 דומה שגם, מכל מקום 105".שמח תשמח מלך שעליך כשמחת חתן בבית חופתו: "94' מצויה בסי

בין התפילה להיכלות ויש להסתפק ולציין את שבמקרה זה לא ניתן להניח מראש את כיוון הקשר 

בהקשר זה יש לציין שלדעת החוקרים . השימוש המשותף לשניהם באותם צירופים ומטבעות לשון

אשר מחברי התפילות שיבצו אותם  ,היה כבר בימי הבית השני אוצר של צירופים ליטורגיים

                                                 
על ידי  כדבר שנאמר, יחד קדושה לך ישלשו ,כתר יתנו לך המוני מעלה עם קבוצי מטה("מלבד תפילת הקדושה  102

אים צירוף זה במגוון אנו מוצ, ")'וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ייי צבאות מלא כל הארץ כבודו' :נביאך

הנה ': כדבר שנאמר ,ובצל כנפי רחמיך הרבים תסתירנו ,כי אל שומרינו מצילינו אתה: "ראו למשל. תפילות וברכות

כי  ,אותנו הבדלתה להיות לך לעם קדוש"; )מתוך ברכה רביעית בתפילת ערבית( "'מר ישראלולא ינום ולא יישן ש

מתוך " ('יתם לי קדושים כי קדוש אני ייי ואבדיל אתכם מן העמים להיות ליוהי': כדבר שנאמר, אהבתינו ערבה לפניך

את שגלוים לנו כבר אמרנו  .את שגלוים לנו ואת שאינם גלוים לנו"; )הברכה השנייה לתפילת ערבית למוצאי שבת

י אלהינו 'ת ליהנסתרו': מרכדבר שנא ,ואת שאינם גלוים לנו לפניך הם גלוים וידועים ,י אלהינו'והודינו לפניך י

 ). 'על חטא שחטאנו לפניך': וידוימתוך קטע ה" ('והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת

' ראו מהד(פיוט זה מופיע בסדר רב עמרם גאון בסופה של תפילת שחרית ). ואילך 19: ז"תשמ(אילן -ראו בר 103

 ).לט' עמ, גולדשמידט

 ).20: שם(אילן -ראו בר 104

ברוך אתה . את יצירך בגן עדן מקדם ךכשמחהאהובים את ריעים  שמח תשמח: "והשוו למשל למה שמופיע בבבלי 105

  ).א"כתובות ח ע" (כלהעם ה משמח חתן
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שגם מחברי השירות הללו בהיכלות נטלו חירות לעצמם  ,אפוא ,נמצא 106.רובתפילות שחיב

 . במאגר זה ולשבץ בשירותיהם צירופים ליטורגיים השמורים לתפילהלהשתמש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).106: ע"תש(וגלוסקא ) 154: 1958(לעניין זה ראו רבין  106
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 צירופים אופייניים לספרות ההיכלות . 3

 

הן במקום מושבו והיחידה שלפנינו מרבה לעסוק הן במשרתים ובמלאכים המקיפים את האל 

 107,)94' סי( "שרים: "כגון, ביחידה זו רווחים כינויים שונים למלאכים. ')ו(כסא כבוד'המכונה 

' סי( "מלכי ראשי מדות" ,)97' סי( "משרתי הדרו" 109,)95' סי( "משרתים" 108,)95' סי" (קדושים"

" בית דין שלמעלה" ,)100( "חיות הקודש", )98' סי( "קשורי כתרים", )98' סי( "גאי גאים", )98

מתוך רשימה זו ). 103" (נושאי כסא כבודומדות ", )103' סי" (קושרי קשרי כתרים" 110,)100' סי(

קושרי , חיות הקודש: ניתן לציין כמה צירופים שנקרים יותר מפעם אחת בספרות ההיכלות

זכר בקטע זה בנוסף לכך מו. ועל כן ראוי לייחד להם דיון לקמן, נושאי כסא כבודומדות ו כתרים

                                                 
' מלח; 20י ג "סה; 1יב ' דנ: למשלראו (הוא כינוי נפוץ למלאכים הן בספרות האפוקליפטית מימי הבית השני ' שר' 107

למעשה השימוש בו בתור מונח ). 7612' עמ, טז, מילון, ראו בן יהודה(ל "והן בספרות חז) 4Q225 2; 14, 10יג 

וקשור ככל הנראה ) 15-14ה ' יהו(סית אשכן הוא מצוי כבר בספרות הקל ,אנגלולוגי אינו חידוש מימי בית שני

: ח"תשס(ראו מזרחי ; לנכבדי חצר המלכות בעולם של מטה ל מעלה מקביליםלתפיסה העתיקה שבני הפמליה ש

125.( 

; 15איוב טו : למשל(במקרא  וכןבכתובות כנעניות , בכתבי אוגריתלבני הפמליה השמימית עולה ' קדושים'הכינוי  108

 ).54-53' טו: ו"תשל(בעניינו של כינוי זה ראו גם ליכט ). 8-7פט ' תה

למלאכים עולה למעשה כבר בלשון המקרא ומאפיין את ספרי המקרא המאוחרים ואת לשון ' משרתים'הכינוי  109

אולם לשון זו אינה משמשת בחלקים . 'בספרים הקדומים של המקרא אנו מוצאים שירות של אדם לפני ה. הבית השני

מאוחר של ספר לעומת זאת אנו מוצאים בחלקו ה. 'המוקדמים של המקרא ביחס ליצורים שמימיים המשרתים את ה

הארמי מקביל בתרגומים ' שמש; '10ז ' דנ" (ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון) ִרְבָבן(ְוִרּבֹו רבון , ְיַׁשְּמׁשּוֵּנּה) ַאְלִפין(ֶאֶלף אלפים : "דניאל

על איחורו ]). 148הערה , 124: ב"תשל[וראו גם הערתו של הורביץ ; ]35כח ' ראו למשל אונקלוס לשמ[העברי ' שרת'ל

-ַעל, ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֹעְמִדים-ְוָכל: "18ב יח "למשל על הפסוק בדה. ון זה מלמדים גם מקורות מחוץ למקראשל רעי

ְׂשָרִפים ֹעְמִדים : "2ו ' כמו כן על הפסוק ביש". וכלהון חילי שמיא קימין ומשמשין מן ימינה: "מפרש התרגום, "ְיִמינוֹ 

: מפרש התרגום, "ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף--ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו, ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו: ַפִים ְלֶאָחדֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכנָ , ִמַּמַעל לוֹ 

' את הלשון שרת עצמה אנו מוצאים בפירושו של יונתן לבמ". ובתרין משמיש... בתרין מכסי אפוהי... שמשין קדישין"

) 124-122: ב"תשל(מראיות אלה למד הורביץ ". רותא והנפקנא ממצריםוקביל צלותנא ושדר חד ממלאכי שי: "16כ 

ָּבְרכּו : "21קג ' תה(ביחס ליצורים שמימיים ' על איחורם של כמה מזמורי תהלים אשר מוזכר בהם לשון שירות לפני ה

ל אנו "גם בספרות חז"). ֵאׁש @ֵהט, ְמָׁשְרָתיו; ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות: "4קד ' תה; "ֹעֵׂשי ְרצֹונוֹ , ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו-ָּכל, ְיהָוה

' כלי השרת'שנבנה במתכונתו של הצירוף המקראי ' מלאכי השרת'מוצאים לשון שירות ביחס למלאכים במונח 

 ).123: שם, הורביץ(

 .יחידה הקודמתבנידון " בית דין שלמעלה"הצירוף  110
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צירוף זה אף הוא רווח בספרות ההיכלות ואי  ).100' סי( מלאך הפניםגם מלאך מסוים המכונה 

כינוי נוסף המתייחס ככל הנראה לאחד מן . לכך ראוי להקדיש לו דיון בניתוח המובא לקמן

ת אולם אין הוא נקרא פעם נוספ. 'עבד נאמן'הוא הביטוי ) ככל הנראה למלאך הפנים(המלאכים 

  111.במסגרת זוולא יוקדש לו דיון , בספרות ההיכלות

ואכן . היחידה שלפנינו מרבה לעסוק בדברי שבח הקשורים באל ובכסא כבודו, שצויןכפי 

אשר מלבד תפקידו לשאת את האל , נקרים בה ביטויים שונים הקשורים במקום מושבו של האל

הצירוף  :כגון, כמה כינויים לאל בקטע זה מוזכרים אפוא 112.מקבל גם תיאור בעל אופי אנושי

 ,)96' סי(' הגבורה' יוכן הכינו, אשר נידון ביחידה הקודמת, )102' סי(' אלהי ישראל' זהרריאל ה'

', כסא כבוד'כמו כן כסאו של האל מכונה בכינויים נוספים מלבד  113.ל"המוכר גם מספרות חז

שנקרים במקומות שונים בספרות  צירופים ;)94' סי( כלי חמדהו, )94' סי( מושב עליון: כגון

על כך ניתן להוסיף שמקום משכנו . ההיכלות ועל כן ראוי לדון בהם ביתר העמקה במסגרת זו

צירוף אשר אף הוא מופיע יותר מפעם אחת ; )97' סי( היכל דממההשמימי של האל מכונה 

 .ולכן יוקדש לו דיון לקמן, בספרות ההיכלות

שניתן הצירוף האופייני היחיד . עיקר עניינה של יחידה זויורד המרכבה ופעילותו אינם מ 

אזכורה של הירידה  114.'מרכבה)ל+ (ד "יר'בה שמשתייך לקטגוריה זו הוא הצירוף הפעלי  למצוא

יש ) 150-149: 1995(לדעת קויט ). 106' וסי 94' סי(למרכבה עולה בפתיחתה של היחידה ובסיומה 

למעשה . קשורים במישרין לעניין הירידה למרכבה לראות בכך ניסיון לחבר חומרים שאינם

המקום שבו מתוארת הירידה למרכבה במקרופורם שלנו הוא במסגרת תיאורי העלייה השמימה 

וצורפו בשלב משני , שהורכבו זה לזה, יתכן אפוא שיש לפנינו קובץ של קטעי שיר. 268-198' בסי

 .לחומר של הירידה

 

                                                 
 .לדיון ביחס לכינוי זה ראו לעיל 111

  ).254: 2009(שפר לעניין זה ראו  112

ראו ; ומאפיין במיוחד את הדרשות העוסקות בהתגלות האל במתן תורה(ל "כינוי זה נתחדש לראשונה אצל חז 113

פרק ) ואילך 69: שם(ל הקדיש אורבך "לכינוי זה ולרעיון כוחו וגבורתו של האל בספרות חז 113]).71: ט"תשכ[אורבך 

 κύριοςמתורגם" צבאות' ה"ו) 'שליט כל יכול'(=  παντοκράτωρ-ב' צבאות'בתרגום השבעים מתרגמים . שלם בספרו

παντοκράτωρ  ,דומה שכינוי . 'גבורה'אולם אין קוראים לאלוהים , וכך גם בספרות החיצונית ישנו שימוש בביטוי זה

תיק החל מן המאה אשר מילא תפקיד חשוב בעיצוב ההשקפות הדתיות בעולם הע, δύναμιςזה מקביל למונח 

 .שית לספירההשלי

114
 ).ואילך 101' עמ(' צירוף זה נידון לעיל ביחידה א 



 170 

 

 היכל דממה. 1

 

אשר מאפיין את המקרופורם היכלות ' xהיכל 'הטבוע בדגם ' היכל דממה'הצירוף  מצוי זוביחידה 

אימה ויראה קדושה  115היכל דממהמלך הדור יושב בחדרי ) רואים(משרתי הדרו נקראים ("רבתי 

קרה פעם צירוף זה עצמו נ 116.)157' והשוו סי; 97' סי" (צבאות' ייי' ק'ק'ק' וטהרה כדבר שני

אל אמת תתקדש "(' מרכבה רבה'בקטע תפילה מן המקרופורם רבתי  נוספת אף מחוץ להיכלות

ת תפיל; "כסאך כוננת מהדמבהיכל לנצח נצחים ששמים בראת בתבונה וארץ יסדת בחכמה 

מסתבר שלצד הזמירות והשבחים  117]).אי "כ[ 653' סי|| ] בי "כ[ 320' סי ',כתר נורא'/'חותם גדול'

י העולמות העליונים וכחלק מן הפרקטיקות של שמוזכרים בספרות ההיכלות כחלק מתיאור

שניתן למצוא כפי , רעיון שתיקת המלאכים ודממת האל: העלייה השמימה ישנו ביטוי לרעיון נוסף

, ])22מי "כ[ 488' סי" (דממומיד האופנים שתקו ומלאכים : "ספרות זו במקומות שונים ברחבי

פוסקין שירות מתוך פיהן ", ])אי "כ[ 736||  399' סי" (עירין ודוממיןמיד שותקין המלאכים "

הקרוב ברוחו (רעיון זה מקבל ביטוי גם בספר הרזים  118]).אי "כ[ 773' סי" (במקומן ין)מ(ודוממ

                                                 
 היכל דממה[  בחדר מלך הדר יושב " :157' המשמר את הקטע המקביל לסי 3גי "הגניזה בכ וכך מופיע גם בקטעי 115

 .[ ]"קדו ראהאימה  י

' סי(המכילות שירי קדושה  י היחידות הללובין שת שהצבעתי עליו קודם לכןעובדה זו מוסיפה ומחזקת את הקשר  116

  ). 121-107' סי(עשרת הרוגי מלכות סיפור ב העוסקתהעוטפות את היחידה ו) 196-152' וסי 106-94

א "מל" (דממה דקה) קול"(אנו מוצאים פעמים רבות שימוש בצירוף המקראי ' היכל דממה'כמו כן מלבד הצירוף  117

[...]" הן אש חיכן אש ודיבורן אש  דקה דממהיות נצבות ועומדות שהח[...] מי יוכל לדבר אחד מאלף : "כגון, )12יט 

; ])אי "כ[ 736||  399' סי" (דקה דממהוחיה אחת עולה אצל השרפים ויורדת על משכן הנער ואומרת קול "; )276' סי(

אף חיות ו"; )17גי "כ||  13גי "כ" (דקה קול חשמל וחשמלא רבא דמלל מגו להבי אישתא דממהקול פיגרי רגש קול "

ונעימות זה כנגד נעימות זה והם פותחים את פיהם בשירה גדולה באימה ברתת [...] הקודש אין בהם מקדים ומאחר 

י "כ[ 817||  797||  187' סי" ('אחר הרעש קול דממה דקה' 'דקה שנ דממהובזיע בפחד וברעדה בטהרה ובקדושה ובקול 

לרוח מזרח מליאים שיר חדש וקדושה וטהרה כתר ומלכות קול ] [...ומקיפין לאותו מקום של רגלי השכינה "; ])א

 דממהבקול  ולעמוד במשרשיושבחו ל ולהל[...] ר מי יוכל להדר ולקדש "א";  ])אי "כ[ 736||  441' סי[...]" (דקה  דממה

לין לשבחך שרפי באופני הדר מפארין לזכרך גדודי אש מהל[...] ואיזו היא התפילה "; ])22מי "כ[ 552' סי( "[...]דקה 

 ]).אי "כ[ 596' סי[...]" (דקה שבח אומרים בהליכתן דממה אש כולם טעונים 

במאמרו העוסק בכמה משפטים ושמות  דומיאללשם ]) ט"תשכ[א "תש(על כך ניתן להוסיף את פירשו של יוחנן לוי  118

טעוס וברמן צהז פורי גש : "שם זה על פי המשפט המשובש ביוונית מפרשלוי . ביוונית הנקרים בהיכלות רבתי

על פי זה המלאך דומיאל קיבל את שמו לפי תכונת . שכוונתו להורות על תכונת הדממה של אלוהי השמים" שגשעת
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השותקים המתייחס למלאכים " דממהמלאכי " :בצירוף) מבחינות שונות לספרות ההיכלות

  119.והמשתיקים אחרים

שורשיה . נת במסורת קדומה ביותרהתפיסה שבהיכלו של האל ששררה דממה מעוג 

על פי המתואר , כפי שעמד על כך קנוהל. ויש לה המשך גם בתקופת הבית השני ולאחריו, במקרא

עדר קול יהתקיימה העבודה בבית המקדש בה) Pהמקור המקראי המכונה (' תורת כהונה'בכתבי 

לעומת  121.זהעניין זה מתיישב לשיטתו עם תפיסת האלוהים המשתקפת במקור  120.ותפילה

ת הפולחן העממי נשמעו קולות והדממה המאפיינת את התחום הכוהני של המקדש הרי שבספר

ועדות הרבדים הלא ' תורת כהונה'כפי שעולה מצירוף עדותה של , הניגון והמזמור, התפילה

זאת לצד מסורות  122,דומה שגם במקדש השני התאפיינה העבודה עצמה בדממה. כוהניים במקרא

   123.לכאורה סותרות כיוון זהואשר , חות וקשורות בשירתם של המלאכיםשהחלו רוו

בספרות ההיכלות  ' דממה'ברם דומה שיותר מכל קשורות ההיקרויות של התיבה 

עם השבח ) 12א יט "מל" (קול דממה דקה: "לפרשנות קדומה שזיהתה את הפסוק מספר מלכים

ובתר משרית מלאכי : "נתן על המקוםלמשל בתרגום יו ניתן למצואוכך  124.שאומרים המלאכים

  125". בחשי דמשבחיןאישתא קל 

                                                                                                                                            
יקה בין פרשנות זו ביחס לז] a[תו ובייחוד את הער; ]165: שם[ ראו לוי" (כך דומיאל, מה אני רואה ומחריש: "אלהיו

 ").היכל דממה"לצירוף הנידון 

: מופיע, הקשורות בידע כיצד לגרום להשתקתם של גורמים שונים, בהקשר של הפרקטיקות המאגיות' רקיע בב 119

עומדים באימה עטופים חימה אזורים יראה [...] הסעיאל דמימיאל זבדניאל : [...] על המעלה ראשונה עומדים אלה"

ולבעית ולבהיל את כל העומד כנגד מי . ופיהם לא ידום מדברים רבים וקולם לא ישמע כי מלאכתם לשתיק[...] 

: ואמור[...] ואם בקשת לשתיק עם רב ועצום או שליט או שופט או בני העיר או בני המדינה . שיקרא אליהם בטהרה

 ).82-81' עמ, מרגליות' מהד[...]" (את כל פה ולב  שתדמימומבקש אני מכם מלאכי דממה 

 ).743-742: ה"תשס(ראו קנוהל  120

 ).ג"תשנ(גם בספרו של קנוהל  ראו בהרחבה 121

 ).ואילך 744: ה"תשס(ראו דיונו של קנוהל  122

והל לדעת קנ. הייצוג המובהק של תיאור שירת המלאכים הוא מה שמופיע בסרך שירות עולת השבת מקומראן 123

, ין היסודות המנוגדים של קול שירת המלאכים ואלם הפולחן במקדש הכוהניהפשרה המתבקשת ב) 747: ה"תשס(

 .היא תיאור המלאכים המברכים את יוצרם בקול שקט וחרישי

, בלשון המקרא ובתולדות העברית היא פרשה לעצמה ם"דמראוי לציין בהקשר לזה שהבנתו של השורש  124

והמשנית ' שתק'הראשית כ: מקובל להניח שבמקרא עולות שתי הוראות לשורש זה. שחוקרים שונים נחלקו בה

וראוי להזכיר בעניין זה את דעתו של  .)שנראה לקמןכפי ', שבח'ויתכן שגם בזיקה ל(' הקינה ואנח'כקרובה לעניין 
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מסורות המחברות בין של הושל רעיון הדממה שבלבו של המקדש  הקדום רקעםלמרות 

ראוי להסב את תשומת הלב , לשירתם של המלאכים' קול דממה דקה'הצירוף המקראי 

תיעוד לצירוף זה ) לפי שעה( אלמצוולהעיר על כך שאין ' היכל דממה'לייחודיותו של הצירוף 

יש , מחוץ לספרות ההיכלות צירוף זהמלבד היעדרו של . במקורות אחרים מלבד בספרות ההיכלות

. בלשון חכמים הן מצד תבניתו והן מצד כל אחד ממרכיביוהוא מנוע  הנידוןהצירוף לציין ש

שלא במסגרת ציטוט ואין למוצאה , ל בשימוש חופשי"אינה מצויה כלל בספרות חז דממההמילה 

בלשון חכמים אנו מוצאים שמות , ראיתהמק' דממה'לעומת ". קול דממה דקה"הצירוף המקראי 

ראוי , בנוסף לכך 126).דמימות; דמימה(ְקִטילּות -ְקִטיָלה ו: ם בשני משקלים אחרים"מן השורש דמ

. יהלא היה מצוי בלשון חכמים החם "דמהמקראי  דברי קוטשר שטען שהשורש להזכיר את

ם "המשמעות של דמ. הרגיל בלשונם' שתק'חכמים לא הבינוהו כראוי והמירו אותו לעיתים ב

                                                                                                                                            
עיון נוסף ". הכרחית בו) 'שתק'(במקרא שמשמעות זו (!) אין למצוא תיעוד אחד "שטען ש) 78-77ב "תשל(קוטשר 

ש את כל המופעים שלו ניתן לפרשאשר טוען , )2009(ם ניתן למצוא אצל ריימונד "ומעודכן בעניינו של השורש דמ

 . 'היעדר קול ושתיקה'במשמעות של ) וכך גם בספרות מימי הבית השני(במקרא 

כגון (ם ושל שורשים קרובים לו "זה שהיו כמה חוקרים שהצביעו על זיקתו של השורש דמוראוי להעיר בהקשר  125

ראייה לעניין זה ניתן ). ח"תשל(ון ואברמס) א"תרצ(זיידל , )23: 2ד"תשכ(ראו ילון '; שבח'להוראת ) ה"דמ-ם ו"דו

ישב בדד וידם כי נטל ' ה קובע לו שכר שנ"מנין שאפילו אחד ועוסק בתורה שהקב: "להביא מדברי המשנה באבות

לישנא דמילולא '? וידם'ומאי משמע דהאי : "באופן הבא) שהובא בפירוש רבנו יונה(ה "שפורשה על ידי הרמ, "עליו

שלא (המצטט מתוכו מתוך התרגום הירושלמי  )א"ז ע(רי על מה שמופיע בבבלי גיטין וראו גם את דברי המאי".הוא

וקצת גאונים סוברים שעל תפלה הוא . שבשחרית וערבית) א"ברכות נט ע(ועניין דֹום מלשון דמדומי חמה ): "שרד

כמו שתרגמו בתרגום  ודום הוא עניין שבח. ולשון בית המדרש האמור בו לפי שרוב תפלותיהם בבית המדרש היו, רומז

 ".לומר עליו ישב בדד וידום, ועל עניין זה סמכו בעוסק בתורה יחיד. ושבח אהרן) 3י ' ויק(וידום אהרן , ירושלמי

מצא ' שבח'הוראת ). 14: ח"תשל, אברמסון(ם "ראייה נוספת שפירוש שכזה היה מצוי בתרגום עולה גם אצל הרמב

דומה נטענת ונדברת בפי כל על ("א "בסוטה כז ע' דומה בת דומה'י על "רשגם מתוך דבריו של ) 9-8: א"תרצ(זיידל 

וההוא לאו חשד יתר אלא דיבור , דומת עירך עלתה ביך) א"סו ע(דומה לשון קלסה ודבור כדאמרינן בנדה . ניאופיה

ון שבח וללשון ואף קלסה לשון דיבור יתר הוא לפיכך הוא נהפך ללש, יתר הוא שהיו נדברים בה על חביבותה של בעלה

דממה ", )12א יט "מל" (קול דממה דקה: "בהוראה זו ביקש זיידל לפרש את הפסוקים"). גנאי כדאמר שמקלסין אותו

 .ם"שורשים הקרובים לדמ מופיעים וכן היקרויות נוספות מן המקרא בהן) 16איוב ד " (וקול אשמע

המתועדת גם בארמית ', ְׁשִתיקּות'ולה גם הצורה יש להוסיף שבלשון חכמים ע). 1058; 883: ה"תשמ(ראו ייבין  126

 .וככל הנראה נשאלה ממנה בלשון התנאים]) 1229: ח"תשמ[גלוסקא (
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הרי , היכלהמילה  :באשר למרכיב השני של הצירוף  127.עולה בעיקרה בלשון האמוראים' שתק'כ

בפרק הקודם בלשון חכמים מילה זו משמשת כמציינת באופן טכני את האזור גם שכפי שצוין 

ובדרך כלל בספרות (כאן  שמשמעהכפי , ולא את ההיכל השמימי, מקדשהאמצעי שהיה ב

והכינוי הרווח לציון משכנו ' xהיכל 'לפיכך אין למצוא בלשון חכמים צירופים דוגמת . )ההיכלות

   .'מקדש העליון)הבית (': הן בספרות האמוראים הואהשמימי של האל הן בספרות התנאים ו

אצל כמה פייטנים  ניתן למצוא גם, )קורות נוספיםובמ(בהיכלות  שמופיעבדומה למה 

כך בקדושתא . כמתייחס לאמירת שבחים על ידי המלאכים" קול דממה דקה"שימוש בצירוף 

בהקשר ברור של  דממהמופיעה המילה ' וזאת הברכה'לפרשת ' מי גבר יחיה ולא יראה'האנונימית 

קול  // בקול רעש גדול עונים // יםוחיות ואופנים במחנם צפונ" :אמירת שבח על ידי המלאכים

פיוט זה ניתן לחשוד שמא ב". עומדים ממעל ורוננים// מרננים ממעל לכסא  // דממה מרננים

שר 'בו את שמו של מטטרון בתוספת הכינוי  ניתן למצואמחברו נזקק לספרות ההיכלות שכן 

ביקש עלי // שר הגדול  וחן פץ למטטרון: "באופן המזכיר את סגנונה של ספרות ההיכלות' הגדול

דממה " המפרשת את מסורת את הגם אצל הקליר אנו מוצאים ]). 166' שו" [רחמים מאל הגדול

אדירי אימה יאדירו " : כך בפיוט המפורסם לראש השנה; כאמירת שבח על ידי המלאכים" דקה

ו 'י'/ 'ו ימלוך'י' / בקול גדודי גחלים יגדילו//  'ו מלך'י' / ברורי ברק יברכו בקול // 'ו מלך'י' / בקול

וחיילים //  'ו מלך'י' / הוגי המולה יהדרו בקול//  'ו מלך'י'/  ידובבו בקול 128 דממה דקה//  'וג 'מלך

' דוממים'כמו כן בדומה לתיאור המלאכים כ  129).4-1' שו', אדירי איומה'( ..."וחיות יועדו בקול

                                                 
 מצוי בתוספתא' שתק'במשמעו  דמםמקרה בודד אחד שבו ניתן לזהות את השורש ). 78: ב"תשל(ראו קוטשר  127

 ק"שתלעיתים הוא הומר בפועל . ווח בלשון חכמיםומלמד על כך שהפועל לא ר, )234' עמ, ליברמן' מהד(ח ,כיפורים ב

 ).שם, ראו קוטשר(או הושמט לחלוטין 

מחזור (אולם גולדשמידט . על פי חלק מכתבי היד, )על פי קטעים מן הגניזה(זה הנוסח המותקן במילון ההיסטורי 128 

' ה/ יגבירו בקול / גבורי גבה //  מלך' ה/ יברכו בקול / ברואי ברק : "[...] הביא נוסח אחר) 77' עמ, לימים הנוראים

דממה : "בהערותיו הוא מציין את קטעי הגניזה בהם מופיע הנוסח". ימלך' ה/ ידובבו בקול / דוהרי דולקים // מלך 

אז היתה : "ברם שימו לב לכך שבפיוט אחר של הקליר אנו מוצאים את שני הביטויים זה לצד זה. דקה ידובבו בקול

מחזור לימים , גודלשמידט( "בספיר וסוכות/ בדוהרי דולקים / בדממה דקה // בהוגי המולה / עד בויעודי ו/ חנית סכו 

את  למצואמכל מקום גם בפיוט האחרון שצוטט ניתן . ויתכן שזו הסיבה לחילוף בין הגרסאות). 105' עמ, הנוראים

 .למלאכים המשבחים את האל" דממה דקה"בין הצירוף ש הקשר

ְוָכל : "'שקט'ם עשוי להתפרש בהוראת "אצל הקליר שבהם השורש דמ כמה היקרויותם גם לצד זה אנו מוצאי 129

ְואֹוַפן // ְוׁשֹוְכֵני ֲעָרבֹות ְמָזְמִמים // ְוָדֵרי ָמכֹון ְמַזְמְזִמים // [...] ֲאָמִמים ]וֹ [ְוֶאְרֶאֵּלי ַׁשַחק ְמׁש// ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְּדמּוִמים 

כאן אנו ]). 146: ז"תשס, יהלום ולפלר[ 169-162/ שו', מי לא ייראך מלך, 'סילוק לראש השנה" (ְוַגְלַּגל ְמֻאוָּלִמים
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 יחד יריעו בני אלהים כקול שדי באגפים כי ברון: "אצל הקליר ניתן למצוא גםבספרות ההיכלות 

מתוך הרהיט מן ( "הם וממחיצות עברים ומתחלפים דמומיםכי [...] כי גדודים אגודים  //

וכל צבא השמים  // ואז יקנאו משרתי מרומים"; )4-2' שו', כי אראלים עומדים'כ "הקדושתא ליו

 .)162-161' שו', מי לא ייראך מלך'ה "מתוך הקדושתא לר" (דמומים

ברם המקום שבו עולה הזיקה המובהקת ביותר לצירוף הנידון ולחומר מן ההיכלות מצוי 

// [...] ַחְׁשַמל ְמַרֵּקיד ֵמרּוח ָצפֹון ַּבֵהיָכל : "כ המיוחסת ליוסי בן יוסי בקטע הבא"בקדושתא ליו

ה ָּק דַ  המָ מָ ְּד  // ליכָ הֵ ּבַ  3וֶ ָּת ּבַ  ְוַלֲעמֹוד 130יםנִ הֲ ּכֹ ּכַ ת רוֹ ְּמ זַ ְמ הַ  // ליכָ הֵ הַ ת ינוֹ ע ּפִ ּבַ ְר ַאת ּבְ נוֹ חֲ מַ  העָ ּבָ ְר ַאוְ 

תיכן , 'מתוך קדושתא ליום כיפור המיוחסת ליוסי בן יוסי( "ליכָ הֵ ּבַ ין ִמ יָ ל וְ ואמֹ ים ְׂש פִ ּלְ חַ ְת יִמ 

 דממהלמרות שבקטע שלפנינו המילים ). 56-55: ח"תשכ, פליישר[ 19-15' שו', לתפארתו והכל יוכל

ות בקשר של סמיכות וגם אין להתעלם מכך שיתכן שמגבלות האקרוסטיכון הן אינן עומד היכלו

עולה באופן  מן הטור המצוטטהרי שמכל מקום , שזימנו לפייטן את הקרבה שבין שתי תיבות אלה

כמו כן עיון בפיוט שממנו צוטט הקטע הנזכר מלמד על . ישנה דממה' מפורש הרעיון שבהיכל ה

שהוא מונח " היכלות) ה(שבע"הפיוט פותח בצירוף . פרות ההיכלותזיקה הדוקה לחומרים מתוך ס

כמו כן בהמשכו . )'ראו לקמן ביחידה ה( טכני שקשור באופן מובהק לתחום עיסוקה של ספרות זו

שבו מהדהדת הציטטה הבאה , "ַחְׁשַמל ְמַרֵּקיד ֵמרּוח ָצפֹון ַּבֵהיָכל" :של הפיוט מצאנו את המשפט

היכלות " (ת מנשאות אותו והנוגה מרקד לפניו והחשמל משורר לפניווהחיו: "מתוך ההיכלות

ין ִמ יָ ל וְ ואמֹ ים ְׂש פִ ּלְ חַ ְת יִמ ("רעיון החילופים של המלאכים  וכן את, ])40מי "כ[ 411' סי, זוטרתי

העומדים [...] משרתים אהובים : "המזכיר מאוד את מה שאנו מוצאים בהיכלות רבתי, ")ליכָ הֵ ּבַ 

ועומדים לימין והעומדים לפנים חוזרים ") מחליפין: "ובחלק מכתבי היד מופיע(לשמאל חוזרים 

 ).160' סי" (ועומדים לאחור והעומדים לאחור חוזרים ועומדים לימין

זו  דממהו היכלשאך בדרך המקרה נזדמנו לנו בפיוט שהוזכר התיבות  ניתן לחשובגם אם 

לצד  ם"דמם אנו מוצאים את השורש בהשהרי שאצל הקליר עולים עוד שני מופעים , לצד זו

. עובדה שעשויה ללמד על כך שיש לפנינו מטבע קבוע שהפייטנים עשו בו שימוש, היכלהתיבה 

גילה  // כי מצע קצר / מאד לו היצר / גלמי כבט ביאת צר: "בקינה של הקליר לתשעה באב מופיע

 // כי ראש אכף / הך כף אל כףו / ונסתכף דמם // היכלואיך ינחם  / ובגד ואכל / "לא תאכל"לו 

מנם גם כאן מפרידה א). 8-5' שו', אנכי אנכי אנחם'" (עד בוא מנחם / ולא אינחם / דביר איך ינחם

                                                                                                                                            
ולכן לא מן הנמנע לפרש את , מוצאים זה לצד זה פעלים שקשורים בהשמעת קול ופעלים שקשורים דווקא בשתיקה

 .'שותקים'-כ" ְּדמּוִמים"

 ".המזמרות בכהנים והמשוררות בלויים בתוך ההיכל: "זוגרסה שונה בשורה  ב י"מופיע כמו בכ' מאגרים'בתוכנת  130
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קשורה באקרוסטיכון שיש בשיר  ם"דמויתכן גם לומר שהפתיחה בפועל , שורה בין שתי המילים

שני המרכיבים ממש זה לצד את  ניתן למצואאולם בקינה אחרת של הקליר לתשעה באב , שלפנינו

//  ילוֹ ִת ּפְ  131עַר ְק נִ ) נפרץ(יל עִ ְּמ הַ וְ  / לוֹ ְת ץ ּכָ ַר פְ נִ ּכְ   ּמוְמ ל ּדָ יכָ הֵ י כֵ ְר ּדַ : "זה באותה שורה בשיר

' איכה ישבה חבצלת השרון'" (133)עיתלו(ן הֵ ּכֹ  / לוֹ ִת ְּׁש ע ִמ נָ וְ  / וֹ יּלִּת ל ִמ ּפַ ְׁש הּווְ  132והודכה

נקודה ראויה לציון היא העובדה שהמכנה המשותף לשני פיוטיו של . ])מח' עמ, קינות, גודלשמידט[

כפי שניתן לראות בהקשרים שונים נוטים הן הקליר והן . הקליר הוא העיסוק בחורבן המקדש

ם בשפתם לקשור "וממילא הפך השורש דמ, פייטנים נוספים לתאר את המקדש החרב כדומם

של , שעוד נפגוש אותה גם בהזדמנויות נוספות, פעהתו זה ניתן להצביע עלבמקרה . עניין החורבןב

ובפרט בקינות ( זיקה בין מטבעות לשון מסוימים המשמשים את הפייטנים בתיאורי החורבן

זיקה זו בין חורבנו של . לבין תיאורי העולמות העליונים בספרות ההיכלות )שחוברו לתשעה באב

כפי שהצביעו על כך , ההיכלות עצמה ההיכל הארצי לבין ההיכלות שבשמים עולה מתוך ספרות

 134.יתכן שהיא קשורה בפנומנולוגיה של ספרות זו בכללותהו, חוקרים שונים

הן מצד מרכיביו , ציין שרוח המקרא היא זו שחופפת על הצירוף הנידוןיש ל ,לסיכום

 צירוף זה עשוי להימנות על הטרמינולוגיה הייחודית של ספרות. הלקסיקליים והן מצד תבניתו

הרעיון המקופל בצירוף שורשיו . ולפי שעה לא מצאנו לו תיעוד במקורות אחרים, ההיכלות

באשר . 'קול דממה דקה'וניכר שהוא קשור בפרשנות קדומה לפסוק המקראי , קדומים ביותר

י המרכיבים צירופים המכילים את שנ יש לציין שגם אצלם ניתן למצואלזיקה ללשון הפייטנים 

ואולם גם אם יש להסתפק באשר לזיקה הספרותית בין המקורות  .וניםהלקסיקאליים הניד

מעניין בין תיאורי ההיכל הארצי  ניתן למצוא קשרמכל מקום , הפייטניים לבין ספרות ההיכלות

פגוש גם קשר זה נ; ימיים אצל בעלי ההיכלותהחרב אצל הפייטנים לבין תיאורי ההיכלות השמ

ראה על מצע תרבותי משותף ששימש הן את הפייטנים והן במקומות נוספים והוא מעיד ככל הנ

 .את בעלי ההיכלות

 

 

 

                                                 
 ".ְּכִנְקַרע"אצל גולדשמידט מופיע  131

 ".ְוהֹוַרד ְוֻהַּת0"אצל גולדשמידט מופיע  132

 ".ַעָּיָתה לוֹ "אצל גולדשמידט מופיע  133

 ).ג"תשס(ראו בהרחבה בספרה של אליאור  134
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 חיות הקדש. 2

 

 ביחידה זוככינוי למלאכים או לישויות שמימיות כל שהן נזכר כמה פעמים ' חיות הקדש'הצירוף 

', חיה'גם התיבה  135.ונפוץ למדי בספרות ההיכלות בכללותה) 103, 102, 101, 100' סי: ראו(

  136.נזכרת פעמים רבות בספרות זו לציון אותו עניין, הכשלעצמ

ברור למדי שהחיות הנזכרות בספרות ההיכלות בכללותה קשורות באופן כל שהוא 

עולים גם , עם זאת 137.'חיות'לתיאור המרכבה של יחזקאל שבו מוזכרות בריות משונות המכונות 

ארות כאן שרות לפני האל כך למשל החיות המתו. כמה הבדלים שראוי לתת עליהם את הדעת

כמו כן . עניין שלא מיוחס להן בתיאורו של יחזקאל 138,באופן שמזכיר יותר את תיאורי המלאכים

ויש לתהות היכן הוא , צירוף שאינו מצוי כלל במקרא', חיות הקודש'בהיכלות רבתי הן מכונות 

 .עולה לראשונה

חיות (' ר האם מדובר בכינוי להולא ברו, כסומך מיודע ֹקֶדׁשבצירוף הנידון מופיע השם 

אם אכן מדובר  139).'חיות קדושות'= חיות הקדש(שם תואר האם מדובר באו ) 'חיות האל'= הקדש

. ומתאים יותר לתקופת התנאים 140,הרי שמדובר בשימוש לשוני שאין לו זכר במקרא', בכינוי לה

                                                 
 ).251-250' עמ, "חיה"בערך : 1986(ראו שפר  135

 ).שם(פר ראו ש 136

משמש במקרא בדרך כלל בהוראת ' חיה'השם , ראוי להעיר שמלבד החיות הנזכרות במעשה המרכבה של יחזקאל 137

 .'בעל חיים'

ומפי האופנים ומפי חיות הקודש [...] מפני זוחלי אישות שטורדין ויוצאין ": 101' ראו למשל מה שמופיע בסי  138

תיאודור ' מהד(כא ,ר סה"והשוו למה שמופיע בב[...]". ומרין קדוש שפותחין את פיהן לומר קדושה בשעה שישראל א

 .ביחס לאמירת שמע ישראל, )739' עמ, ואלבק

וביחס לצירוף ', כתבים קדושים'שהוראתו היא ' כתבי הקדש'ביחס לצירוף ) 66: ט"תשכ(ראו דבריו של אורבך  139

 .העשוי להתפרש הן כרוח קדושה והן כרוחו של אלוהים' רוח הקדש'

כשם מופשט מייחסת . 'חול'הפך מן , פרישות, קדושה, טוהר: במקרא היא ֹקֶדׁשהמשמעות העיקרית של המילה  140

: כגון(כסומך מגדירה דבר שהוא חלק מן האלוהות  ֹקֶדׁשהמילה . מילה זו את תכונת הקדושה לכל שם הנמסך אליה

סג ' יש" [רוח קדשו"; ]ועוד 21קמה ' תה" [שם קדשו"; ]ועוד 42קה ' תה" [דבר קדשו"; ]ועוד 10נב ' יש" [זרוע קדשו"

בגדי "; ]3ב לה "דה" [ארון הקדש:  "כגון(או למשכנו , ])9מז ' תה" [כסא קדשו: "כגון(או השייך לאלוהות , ])ועוד 10

זרע "; ]30כב ' שמ" [אנשי קדש: "כגון(וכן בני אדם המוקדשים לו , )ועוד] 15יא ' יר" [בשר קדש"; ]2כח ' שמ" [קדש

ברית : "כגון(כמו כן ישנם מושגים מופשטים המוגדרים באמצעות מילה זו ]). 18יש סג " [עם קדשך"; ]13ו ' יש" [קדש

במיוחד רבים המקרים בהם היא מגדירה מקום או מבנה שהוא ). ועוד] 4לו ' שמ" [מלאכת הקדש"; ]28יא ' דנ" [קדש

 4יא ' תה" (היכל קדשו", ]7כ ' תה" [שמי קדשו("מושבו של האל  כינויים למקום: כגון, קדוש או מקודש לאלוהות
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א נעשה שכיח בביטוי ובלשון התנאים הו, )14ד (לראשונה במשמעות זו בבן סירא  מתועדהוא 

מתקופת . ')ברוך הוא(המקום 'הנוטה להחליף את הביטוי המקביל  141',)ברוך הוא( הקודש'

, הופכת לצורה התקנית והיחידה' )ברוך הוא( הקדוש'הצורה , לעומת זאת, האמוראים ואילך

וף ראוי להעיר ביחס לציר, מכל מקום 142.')ברוך הוא(הקודש 'והיא דוחקת לחלוטין את הצורה 

שאנו מוצאים הן בלשון התנאים והן בלשון האמוראים צירופים שטבועים באופן ' חיות הקדש'

ועל כן אין לראות בכך ראייה לשיוכו לתקופת התנאים ', לשון הקדש'ו' רוח הקדש': דוגמת, דומה

 .דווקא

בלשון התנאים אין הוא מצוי . על איחורו עשויה ללמדבדיקת תפוצתו של הצירוף הנידון 

שדומה שהוא קשור , )א,נדבה ד, ספרא(' חיות הנשאות': תחתיו מצאנו פעם אחת צירוף אחר; ללכ

ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיָּנְׂשאּו  ּוְבִהָּנֵׂשא ַהַחּיֹותּוְבֶלֶכת ַהַחּיֹות ֵיְלכּו ָהאֹוַפִּנים ֶאְצָלם ("לפסוק מיחזקאל 

חת בברכות היוצר מן התפילה הצירוף הנידון עולה פעם א, לעומת זאת ]).19א " [ָהאֹוַפִּנים

גם באופן חופשי שאינו עומד (והופעותיו  143,")ברעש גדול מתנשאים וחיות הקודשוהאופנים ("

                                                                                                                                            
, ]5ג ' שמ" (אדמת קדש("כינויים למקומות התגלותו של האל מחוץ לירושלים ; ])20קב ' תה" [מרום קדשו", ]ועוד

, רץ ישראלכינוי לא; ]17ד ' וי" [מקום הקדש", ]4י ' וי" [פני הקדש("כינוי למשכן ; ])14כח ' יח" [הר קדש אלהים"

 10סד  'יש" [בית קדש", ]ועוד 2מח ' יש" [עיר הקדש] "16ב ' זכ" [אדמת הקדש: "למשל(לעיר ירושלים ולמקדש 

זאת . אין למצוא במקרא שם זה ככינוי לאל, ברם]. ועוד 8ה ' תה" [היכל קדש", ]כח ב ועוד' תה" (דביר קדש", ]ועוד

 שכן לא מצאנו בשום, ופיע לעיתים קרובות במשמעות זו במקראהמ' קדוש'ועוד אין להביא ראיה גם משם התואר 

' להפך מצאנו מילה זו דווקא בסמיכות לה(' ככינוי לה' ישראל ֹקֶדׁש'מילה זו בנפרד או בצירוף סמיכות כגון  מקום

 קדוש משמש רשם התוא, לעומת זאת"). היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו: "2קיד ' השוו תה; ככינוי לישראל

לדיון אטימולוגי וסמנטי . 'קדוש ישראל'ובמשמעות זו הוא מופיע הן בנפרד והן בצירוף השגור ', כינוי להכלרוב 

קליין ; )ו"תשל(ליכט ; 1008-1006' עמ, HALOT; 828-827' עמ, KBL; 872-871' עמ, BDB: ראו גם ֹקֶדׁשבמילה 

 ).ואילך 303: ד"תשס(

 .')בריך הוא(קודשא ': תנותר במקבילתה הארמי זכר לצורה זו 141

מקורו בביטוי המקראי ' הקודש'הכינוי האלוהי , לדעת אש). 66-64: ט"תשכ(ואורבך ) 76-55: 1957(ראו אש  142

ובלשון התנאים הפך בתהליך מטונימי לציין את האל , המציין בצורתו המיודעת בדרך כלל את המקדש" ׁשדֶ ּקֹ הַ "

, שהקדּו: סבור כי כינוי זה נוצר מן המושג המקורי המופשט, ומת זאתלע, אורבך). 81-79: 1957, אש(השוכן בו 

, אורבך(משום שהאחרון שימש גם כתואר לאנשים ', הקדוש'ובלשון התנאים הועדפה צורה זו על הצורה המקראית 

 ).66: שם

 ).286-285: ד"תשנ(מן 'ראו תורג; דומה שגם תיאור זה עומד בזיקה למה שמופיע בחזון המרכבה ביחזקאל 143
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, בבבלי: הולכות ומתרבות בעיקר במקורות מאוחרים) בזיקה לכתוב המקראי מספר יחזקאל

  144.במדרש המאוחר ואצל הפייטנים השונים

. לה ייחודיאין הוא , לספרות ההיכלות אופייני שהגם שמדובר בצירוף יש לצייןלסיכום 

ועל כן לא ניתן ללמוד ממנו על קשרים ספרותיים כל שהם בין , הוא מתועד במקורות שונים

נקודה נוספת הראויה לציון היא שהשימוש בצירוף זה מסגיר את . ההיכלות למקורות אחרים

 .באו לעילבדומה לראיות נוספות שהו, איחורו היחסי של החומר ביחידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
; א ד"פדר; ב"ע כד האש השנר; ב"עבודה זרה מג ע; )ב"פסחים צד ע, והשוו בבלי(א "יג ע; ב"ע יב חגיגה ,בבלי ראו 144

פסקה , מזמור קג; )א,קצו, בובר' מהד(פסקה יב , מדרש תהילים מזמור צ; )39' עמ(ד ; )26, 24' עמ; x2(מדרש כונן א 

ונאה /  ויפה להדר / עים לזמרנ: "ראו למשל. ם צירוף זה כמה פעמים בפיוטכמו כן אנו מוצאי). א,ריז, בובר' מהד(ה 

" כסוד סיח שרפי קודש / כמלאכי הקודש / כחיות הקודש / כאילי הקודש / ועריץ להעריץ / וקדוש להקדיש / לשבח

 נתן יום שבת קודשוברית עולם  // חיות הקודשהשוכן על " ;)1' שו, מאת יניי', נעים לזמר': מתוך קדושתא לבראשית(

מאת ', השוכן על חיות': מתוך יוצר לראש השנה" (חדשם בשביעי באחד לחודש//  זכרון תרועה ומקרא קודש //

רדתם  // צגו בביהלות חיות הקודש // להטות לחמד שבע מעלות // אדון עולמים היום בהיגלות"; )4-1' שו, הקליר

כבודו איהל ; )4-1' שו, מאת הקליר', אדון עולמים היום': שבועותמתוך סילוק לקדושתא ל" (להר פחודות ומבוהלות

מתוך קדושתא לשמונה " (כחיות הקודשזמר ריננו  // עטות כבוד שרפי קודש // לחנות עם צבא קודש // בדיר קודש

 .  )4-1' שו, מאת הקליר', כבודו אהל בדיר': עשרה לחנוכה
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 כלי חמדה. 3

 

במסגרת קטע שירי שמצוטט מספר פעמים בספרות  זומופיע ביחידה ' כלי חמדה'הצירוף 

שנעשה בה פלא //  כלי חמדה הריעהריע // רנן רנן מושב עליון // גיל גיל כסא כבוד : "ההיכלות

מן התקבולת ניתן  145).94' סי" ([...]כשמחת חתן בבית חופתו // שמח תשמיח מלך שעליך // נפלא 

מלבד הופעות ). 'מושב עליון'כמו גם (הוא כינוי נוסף לכסא הכבוד " כלי חמדה"ללמוד שהצירוף 

 146:אלה צירוף זה מתועד במשמעות דומה עוד כמה פעמים בספרות ההיכלות

כלי שאתם [...] חיות חיות נשואות כסא כבודו בלב שלם ובנפש חפיצה [...] בכל יום ויום " ·

 )173' סי[...]" (שהכנתי ושכללתי אתכם בו  חמדה

 כלי חמדתךתתכבד על כסא כבודך תתיקר על [...] תמלוך לעולמים ימלוך כסאך לדור דורים " ·

 148])40מי "כ[ 977|| ] ני "כ[ 266|| ] בי "כ[ 257' סי, היכלות רבתי( 147[...]"

' איתי אותו ליי אלהי ישרעקיבה כשהלכתי ובקשתי שאלה הזאת מלפני כסא הכבוד ר' ר'א" ·

[...]" שהכינה ידי ויד ימיני  כלי חמדהבני כסא כבוד הזה שאני יושב עליו ' עקיב' ואמ[...] 

 ])אי "כ[ 686' סי, מרכבה רבה(

הרי שלמעשה בכל שאר , שבו קשה להבין מתוך ההקשר את הוראתו של צירוף זה 173' למעט סי

 . מושבו של האל -כבודככינוי לכסא ה' כלי חמדה'מש המופעים מש

אין לו אח ורע , בהוראה שאנו פוגשים בספרות ההיכלות' כלי חמדה'השימוש בצירוף   

) 1 149:מופיעה במקרא בשתי הוראות עיקריות' חמדה'התיבה . בלשון המקרא ובלשון חכמים

                                                 
' סי(קטע שיר זה מצוטט במלאו גם בחיבור מרכבה רבה . ו-ו ניד -ימופיע ציטוט משיר זה אך ורק בכתב 154' בסי 145

כי בשמות [...] בהם אני משביעך : "'השבעות שר הפנים'ובאופן חלקי כחלק מהשבעה בקטעים המכונים ]) אי "כ[ 687

בהפלא  שנעשה כלי חמדההגדולים ואדירים ונפלאים ובחונים וסדורין השבעתיך שבהן נכון כסא הכבוד ומושב עליון 

 .22גוכן בקטע הגניזה , ])אי "כ[ 634' סי[...]" (ופלא מאז שלא נוצרת 

יתכן שמדובר ". כלי חמדהעל הכסף ועל הזהב ועל כל : "22מי "אך ורק בכ 110' מלבד היקרויות אלה מופיע בסי 146

 .בטעות סופר שנמשך אחר אשגרת הלשון

יתכן וגם זו שגיאה . היד-כפי שמופיע בשאר כתבי, "דתךחמ כלי"במקום " חמדתך כל"מופיע  ד-ו 40מיד -בכתבי 147

 .יד אלו-משותפת אשר מצטרפת לעדויות הנוספות המעידות על קיומה של זיקה גנטית בין שני כתבי

 ".כלי חמדתך"ולא " חמדתך"מופיע רק  40מי "בכ 977' יש לציין שבמקבילה בסי 148

) 382-380: ח"תשמ(אברמסון ). 20,ב כא"דה" (א חמדהבל"על ההוראות המצוינות לקמן ניתן להוסיף גם את  149

" חומדת את בני מעיו... הפתילה: "ראו למשל(' בלא שריפה'בהוראה שאנו מוצאים בלשון חכמים  זאת לפרש מבקש
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ראו ; בעיקר מופיעה כסומך בהוראה זו(' יקר') 2; )20א ט "שמ; 20א כא "דה(' תשוקה, חשק'

המופיע במקרא ' כלי חמדה'והצירוף ). 7חגי ב ; 12כו ' יח; 10יב ; 19ג ' יר; 16ב ' יש: למשל

 150).27ב לב "דה(' כלים יקרים'הוראתו היא 

וגם  151'כלים יקרים': שימוש בצירוף זה גם במשמעות הרחבה ניתן למצוא בלשון חכמים

 :מאיר אומר' ר: "נתן' בות דרכפי שעולה למשל במדרש א, בהוראה מצומצמת יותר ככינוי לתורה

כלי שנתן להם  אלחביבין ישר [...]' עשה את האדם' כי בצלם אלהי'' שנ, חביב אדם שנברא בצלם

שכטר ' מהד[לט , א"נ" ('תורתי אל תעזובו נתתי לכםב כי לקח טו'' שנ ,שבו נברא העולם חמדה

ל אינו יד המקרה "רות חזבספ שמצוידומה שהבדל זה בין השימוש בהיכלות לבין מה  152]).ב,נט

גם במסגרת  שצויןכפי  .והוא מצטרף לקו רעיוני שמבחין את ספרות ההיכלות מעולמם של חכמים

, הניתוח ביחידה הקודמת ניתן להיווכח שמה שמיוחס למרכבה השמימית בספרות ההיכלות

ים של שלעומת חדרי ההיכלות השמימי כשם שראינו. ל"לם לימוד התורה בספרות חזמועתק לעו

שמציין את כסא כבודו ' כלי חמדה'כך גם הכינוי , חכמים עוסקים בחדרי תורה, בעלי ההיכלות

ל ומשמש ככינוי לתורה "מוסב בספרות חז, ומרכבתו השמימית של האל בספרות ההיכלות

 . שניתנה לכלל ישראל

נו ייחודיותו של השימוש שבספרות ההיכלות ניכרת גם על רקע לשון הפיוט שבה אין א

למרות שלא ניתן להוכיח זיקה , ברם 153.בהוראה האמורה' כלי חמדה'מוצאים שימוש בצירוף 

ניתן להיווכח במצע התרבותי המשותף , ספרותית במקרה דנן בין הפייטנים לבין בעלי ההיכלות

                                                                                                                                            
יש לציין "]). חמר"לעומת זאת בדפוסים מופיע , ק"על פי כי; ג,חולין ג" [נפלה לאור ונחמדו בני מעיה"; ]ב,סנהדרין ז[

 .שורש מצוי במשמעות זו בלשונות השמיות הדרומיותשה

ֶחְלַקת "; )19ג ' יר" (ֶאֶרץ ֶחְמָּדה"; )16ב ' יש" (ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה: "צירופים נוספים בהם אנו מוצאים הוראה זו הם 150

 ).12כו ' יח" (ּוָבֵּתי ֶחְמָּדֵת%"; )10יב ' יר( "ֶחְמָּדִתי

. זו ימה של יפו שגנוז לצדיקים לעולם הבא 'כי שפע ימים יינקו' :אחר-דבר: "יםשמופיע בספרי דבר ראו למשל מה 151

 כלי חמדהמניין אתה אומר שכל ספינות שאובדות בים הגדול וצרור של כסף ושל זהב ואבנים טובות ומרגליות וכל 

דברים שנד  ,ספרי" ('וכי שפע ימים יינק' :לומר-תלמוד. שהים הגדול מקיאן לימה של יפו שגנוז לצדיקים לעולם הבא

שכטר ' מהד[מב  ב"נ ,נ"אדר; ])א,גשכטר ' מהד[א   א"נ ,נ"אדר וראו גם; ])416' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד[

 .בלק יח, תנחומא; חיא "פדר; ])ב,נח

בכינוי  בירושלמי מכונה גם התיבה]). 243' עמ, ענלעאו' מהד[יג , מדרש אגור; א"פט ע; ב"שבת פח ע, וראו גם בבלי 152

שהיה לנו גרמו עונותינו  שלחמדהאחד  כלילומר  ?ולמה מוציאין את התיבה לרחובה שלעיר :חייה בר בא' ר' אמ: "זה

 ). א"סה ע, א,תענית ב, ירושלמי( שיתבזה

 .'כלים יקרים'בדרך כלל אנו מוצאים צירוף זה בהוראת  153
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בדומה למה שכבר צוין בהקשר אחר . העומד ברקעם של תיאורים שונים בשתי הספרויות הללו

ניתן למצוא קשר בין תיאורי ההיכלות העליונים , )'היכל דממה'יון ביחס לצירוף ראו לעיל בד(

כשם שבספרות ההיכלות אנו . בספרות ההיכלות לבין תיאורי המקדש החרב אצל הפייטנים

' סי: למשל(' נחמד'ושישנם מלאכים המכונים בתואר ' כלי חמדה'מוצאים שכסא הכבוד מכונה 

ד "כך נמשכו גם הפייטנים אחר השורש חמ, )157' סי(' מחמדי נורא': ובכינויים כגון, )241, 41

דוגמה יפה לעניין זה ולחיבור הרעיוני בין המקדש החרב לבין . בבואם לתאר את המקדש שחרב

 :'תסתר לאלם תרשישים'העולמות העליונים עולה בקינתו של הקליר 

 ליהטה אש בדי הארוןכ/ ן זיעזעתה עולם מפני החרוו / 154תסתר לאלם תרשישים מרון"

צפירת תפארתך [...] /  בעלטה האפלוזה על גבי זה  / לה ובמטהשני מקדשים אשר במע// 

 הכסאפני  // עצר  ולך הכוח והגבורה ונמו/  אוי עם האוצר כלי חמדתכל / כנתנה ביד צר 

 כנהרסו / מעמדשרפים עומדים נעו מ//  [...]  וגבהי שמים לקדרות הושפלו/  אז האופלו

כמוגרו  / מעשה האופנים וגם המרכבה[...]  ימי השמד קראו זרים / מחמדמתוך  כונותמ

חיל שרפי מעלה חלף [...]  חולש על גוים לפנים מכרובים בא / לארץ זוהר הרקיע כבה

הכלים [...] לגלים כהושם בית תפארתו / ואל אדיר שמו לא אבה תהלתו / מגדלתו 

ותמור בדים שק חגרו / והסגנים בכבל משוכים והשרים / והמשמשים בשבי הולכים 

, גולדשמידט[ 20-1' שו, מאת הקליר', תסתר לאלם תרשישים': מתוך הפיוט" (מלאכים

  ])צב-צא' עמ, קינות

כלי 'כאשר נבזזו . לאורך הפיוט מתואר מה התרחש במקדש של מעלה בעת שחרב המקדש הארצי

" מחמד"בעת שנהרסו המכונות מתוך ו ,'פני הכסא האופלו'ואוצרות המקדש הארצי ' חמדת

כפי שניתן , רעיון זה חוזר שוב ושוב גם בהמשך. השרפים נעו ממקום עמידתם )'בית המקדש'(=

זיקה זו בין המקדש של מטה למקדש של מעלה אינה חידוש והיא . ללמוד מן הקטע שצוטט לעיל

: נת היא הבחירה בכינויים כגוןאולם בהקשרו של הדיון הנוכחי מעניי, נשענת על מסורות קדומות

 155,אשר ברור למדי שיסודם במקרא, כינויים אלה. לתיאור המקדש וכליו' כלי חמדת'-ו' מחמד'

                                                 
בדומה לתיאור , אורי החורבן אצל הפייטניםאשר מהווה מוטיב שחוזר בתי, על רעיון שתיקתם של המלאכים 154

 ). 'היכל דממה'הדיון ביחס לצירוף (ההיכל העליון בספרות ההיכלות ראו לעיל 

' יח" (ומחמל נפשכם// מחמד עינכם : "וכן בהשאלה, "וכל מחמדינו// בית מקדשנו ותפארתנו : "10סד ' ראו יש 155

רבונו של  : אמרו לפניו: וראו גם מה שמופיע במדרש איכה רבה). 25שם כד " (משא נפשם// מחמד עיניהם "; )21כד 

פשוטה ועורה ': הדא הוא דכתיב. אנא מליף להון: להון אמר. הכדין' ואתה אומ', הוד והדר לפניו' :כתיב, עולם
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והפכו למטבע לשוני קבוע , משמשים גם בפיוטים נוספים המתארים את חורבן בית המקדש

ההיכלות לאור הזיקה הרעיונית שאנו מוצאים בספרות  156.הנקשר עם זיכרון חורבן המקדש

לתיאור כסא הכבוד ' כלי חמדה'דומה שהבחירה בשימוש בכינוי , עצמה לזיכרון המקדש החרב

 .שאין הוכחה לזיקה ספרותית עם מי מן הפייטניםאם כי במקרה זה ברור למדי ; נה יד המקרהאי

עשוי לשקף את הזיקה של קטע השיר ', כלי חמדה'שהשימוש בצירוף  יש לצייןלסיכום 

אנו מוצאים בספרות ההיכלות שימוש , בשונה מלשון המקרא ואולם. ון ללשון המקראשבו הוא נת

ל שבה "בעניין זה נבדלת ספרות ההיכלות מספרות חז. ייחודי של ביטוי זה ככינוי לכסא הכבוד

אין זו הפעם הראשונה שאנו פוגשים שביטויים שנקרים בספרות . הוא משמש ככינוי לתורה

כמו כן בדומה . ל לתיאור התורה"משמשים בספרות חז, עולם השמימיההיכלות לצורך תיאור ה

למה שנזכר קודם לכן ראינו גם כאן שעולה זיקה מעניינת בין התיאורים של הפייטנים בקינות על 

. ספרות ההיכלותחורבן המקדש לבין הכינויים והתיאורים של המרכבה וההיכלות השמימיים ב

הרי שאין ללמוד מכאן על זיקה , ניים שמקורם הוא מקראיכיוון שמדובר בכינויים פייט, ברם

אלא לכל היותר על הרקע התרבותי המשותף הן לפייטנים והן לבעלי , ספרותית כל שהיא

 . ההיכלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 דתיבית חמ על 'על שדי חמד'. על חורבן ראשון ועל חורבן שני" על שדים סופדים. "היו מספידין. 'וחגורה על חלצים

 .  )פתיחה כד" ('ציון שדה תחרש' :הדא הוא דכתיב. שעשיתי אותו כשדה

מתוך " (ָהְרסּו מֹוַניי ּוְמַעַּניי// ַנְפִׁשי ְוֵעיַניי  ַמְחַמד[...] ֵּבית ִמְקָּדִׁשי  ֶחְמַּדת// ְיִדידּות ַּתֲאַות ַנְפִׁשי : ראו למשל 156

כינויים אלה מצויים לרוב גם אצל ]). 42: ח"תשמ, אליצור[מאת הקליר ', איבד רוב המוני': הקדושתא לשבת נחמה

מתוך " (עיני מחמדבית // דביר מעוני / חדש : "ראו למשל מתוך פיוטיו של פינחס, מחברים ופייטנים מאוחרים יותר

 ]).685: ד"תשס, אליצור[' חדש גורן': קדושתא לראש חודש
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 xמושב . 4

גיל : "במסגרת קטע שירי העוסק בשבחו של כסא הכבוד זומופיע ביחידה " מושב עליון"הצירוף 

במקרה זה ברור  157).154||  94' סי" (הריע הריע כלי חמדה//  מושב עליוןן רנן רנ// גיל כסא כבוד

מנם במקומות נוספים בספרות צירוף זה אינו מופיע א. 'סא כבודכ'מקביל ל' מושב עליון'למדי ש

עולה במקומות שונים ' xמושב 'אולם הדגם , ההיכלות שלא במסגרת ציטוט מקטע שירי זה

' פני ה: "... כפי שניתן לראות מן הדוגמות הבאות, שמשמעותו זההודומה , בספרות ההיכלות

וכסא כבוד "; )159' סי" (במושב הדרושמויי ישראל כשהוא יושב על כסא כבודו וסילולו מתוכן 

י "כ[ 939|| ] ני "כ[ 376' סי" (מושב יקריהפנים אחרים מבית "; ])ני "כ[ 373' סי" (מושב כבודוהוא 

 ]).4ג

ולמעשה הוא , הוא אינו מופיע במקרא. מייחד את ספרות ההיכלות' עליון מושב'הצירוף  

ל תמיד כמונח "מופיעה בספרות חז' מושב'המילה המקראית . מלהופיע בלשון חכמיםגם מנוע 

 הידועה כבר מן המקרא ככינוי לאלוהי' עליון'כמו כן המילה  158.הילכתי הקשור בדיני טומאה

לשמש במשמעות זו מחדלה  160,זו גם בלשון הבית השניוממשיכה לשמש במשמעות  159,ישראל

 161.'הקדוש ברוך הוא'או  'השכינה', 'המקום': כגון, שבה עולים כינויים אחרים, בלשון חכמים

                                                 
כלי חמדה שנעשה  ומושב עליוןשבהן נכון כסא הכבוד : "634 'וראו גם מה שמופיע בסי. 22גי "השיר מצוטט גם בכ 157

 ).ני "כ" (בה פלא ופלא

ובדומה לכך ניתן לציין גם מילה (במקרה זה נשאלה מן המקרא הצורה בלבד והולבש בה יסוד מילוני משנאי  158

: ד"תשנ(מן 'ורגות) 6]: ט"תשכ[ם "תש(וראו לעניין זה גם הנמן ; )'משכב'המילה , נוספת מתחום מונחי הטומאה

175.( 

 44מופיעה ' עליון'המילה ). 288-289: י"תש(ראו גם קאסוטו ' אל עליון'על הצירוף ). 121: 1947(ראו ארדמנס  159

וכן גם . הבא במקומו' עליון'או ככינוי , )'אל עליון': כגון(מתוכם הם שמות תואר של אלוהים  34. פעמים במקרא

לעניין זה ראו גם ). 31, 29, 21שם ד ( 'עלאה'על יד ) 21, 18ה ; 32, 26ג ' דנ(" אלהא עליא: "בארמית בספר דניאל

 ).67: ט"תשכ(אורבך 

' עליון'אינו אלא תרגום של , השגור כל כך בספר בן סירא היווני ιστοςϋφכפי שהעירו על כך חוקרים שונים הכינוי  160

, ראו ידין( κύριοςומות שבתרגום היווני מופיע אפילו במק' עליון'בקטעים שנתגלו במצדה מופיע . שבמקור העברי

בספרות  ιστοςϋφעל השימוש הנפוץ של ]). 7הערה [ 35, 27, 20, 19' עמ, ה"ירושלים תשכ, מגילת בן סירא ממצדה

וראו . CIJ( ,II ,1952 ,769(וכן פרי  )1682' עמ, מילון(ראו באואר , תובות שעל גבי מצבותבפאפירוסים ובכ, החיצונית

 ). 53-52: ב"תשל(ורוביץ גם ה

: ט"תשכ(ל ראו דבריו של אורבך "והחלפתו בכינויים אחרים בספרות חז', עליון'לדחיקתו המפתיעה של הכינוי  161

אינה מופיעה לא כשם תואר של אלוהים ולא ככינויו לא במשנה ולא ' עליון'אורבך מעיר על כך שהמילה ). 68-67
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מושב ', ')ו(מושב כבוד': כגון, הצירופים האחריםהרי ש', מושב עליון'לעומת הצירוף 

הצירוף . ינם ייחודיים לספרות ההיכלותוא, מתועדים גם במקורות אחרים', מושב יקריה'ו' הדרו

בסדרת  מופיע, בדומה למה שמופיע בספרות ההיכלות, בתוספת הכינוי החבור 'מושב כבוד'

כבר הוא מתועד עוד קודם לכן יש לציין שברם  162.כ המיוחסות ליוסי בן יוסי"הקדושתאות ליו

, ])י א"כ" [מושב כבודך וכן ממל אל תבקש מאל ממשלת": 4ז (בלשון הבית השני אצל בן סירא 

ועל כן אין אנו רשאים למנות מקרה זה כראייה לזיקה שבין מחברן של אותן קדושתאות לחומר 

הצירוף גם  .)אם כי ראיות לזיקה שכזו עולות למכביר לאורכה של עבודה זו(מספרות ההיכלות 

וכן בתפילת  163,אף הוא מתועד במקורות אחרים' מושב כבודו'המקביל במשמעו ל ,"מושב יקריה"

מושב  // הוא נוטה שמים ויוסד ארץ // ה'ואנו משתחוים למלך מלכי המלכים הקב("' עלינו לשבח'

עלינו לשבח לאדון ': 'תקיעתא דרב' מתוך[ "ושכינת עזו בגבהי מרומים // בשמים ממעל יקרו

 164.])'הכל

מושב 'הצירוף  במקרה של. אופייני לספרות ההיכלות' xמושב 'ציין שהדגם לסיכום ניתן ל

ככינוי (' עליון'ו' מושב': השימוש בדגם זה ובמילים. הרי שמדובר גם בצירוף שייחודי לה' עליון

באשר לצירופים . תואמים לרוח המקראית שרצו מחברי הקטע שלפנינו לשוות לכתיבתם) לאל

אין  שהם מתועדים במגוון של מקורות אחרים ועל כן ניתן לראות, האחרים הטבועים בדגם זה

אנו רשאים ללמוד מהם על קיומה של זיקה ישירה בין החומר שבספרות ההיכלות לפייטנים 

 .מסוימים

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
ל כשם "שגור מאוד במקורות חז' עליון'ו הסיבה לכך קשורה בעובדה שלדעת. ל"בתוספתא ולא בשאר מקורות חז

נעשה בלשון חכמים לעיקר , בעוד ששימוש זה הוא מיעוט במקרא. 'תחתון'תואר של עצמים שונים וחלקיהם כניגוד ל

 .  ודחק לגמרי את השימוש ככינוי

 //  שלא ניברא העולם מאור כבודו דאשית ער // שעור אין למרכבת מקום כבודו //  תהילה ושבח מכון כסא כבודו" 162

 ).4-1' שו', תהלה ושבח מכון כסא': כ המיוחסת ליוסי בן יוסי"מתוך הקדושתא ליו" (מושב כבודוקירא על מים 

 ).4Q286 [4QBer] 1ii 1" (מושב יקרכה: "מקומראן' ברכות'ראו מה שמופיע בחיבור הכיתתי  163

אולם ראו ). 284: א"תשל, אורבךראו (הוא אמיתי " ומושב יקרו: "פיע כאןראוי לציין שעלה ספק האם הנוסח המו 164

 .שמוכיח שאכן זהו הנוסח הנכון) ג"תשל(טענותיו הנוכחות של אלבוים 
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 מלאך הפנים. 5

 

שמלאך [...] גאוה מופלא ושררה משונה : "'מלאך הפנים'מוזכר פעם אחת הכינוי  ביחידה זו

 165,פת בהיכלות רבתינוסעולה פעם זה כינוי  ).100' סי" (הפנים מתנהג בה שלש פעמים בכל יום

כמו כן   166.פעמים בספרות ההיכלות ומאפיין בעיקר את המקרופורם מעשה מרכבהועוד כמה 

' פנים'עוד כמה צירופי סמיכות המכילים את המילה  מופיעיםראוי לציין שבספרות ההיכלות 

עריכתה והעיון בהם מעלה תובנות מעניינות בנוגע לשאלות הקשורות בתהליכי , במעמד של סומך

בחלקיו האחרים של היכלות רבתי וכן . של ספרות זו ובנוגע לשאלת אחידותה ותיחומה

נמצא אפוא  167.'שר הפנים': את הכינוי ניתן למצואבמקרופורמים האחרים של ספרות ההיכלות 

' מלאך הפנים'הכינוי : שהמקרופורם היכלות רבתי מכיל כמה מסורות שונות שהתלכדו יחדיו

עניין זה מתיישב ). 'אוזהייא'ו' סוריא': כגון, בדרך כלל בתוספת שם של מלאך(' פניםשר ה'והכינוי 

המעלה רושם , עם מה שראינו גם ביחידה הקודמת בדבר חוסר האחידות של המקרופורם שלפנינו

 .  ורכב מחלקים שונים שהודבקו זה בתהליך עריכה שאינו מוקפד די צורכווא מהש

בספרות ההיכלות כינוי  מופיע) 'שר הפנים'ו' מלאך הפנים'(נויים הללו מלבד שני הכי             

ואינו עולה באף ' את המקרופורם חנוך ג אך ורקכינוי זה מאפיין . 'מלאך שר הפנים': נוסף

הכיר שתי מסורות שונות ' מסתבר אפוא שעורכו של חנוך ג. מקרופורם אחר בספרות ההיכלות

מתוך שילובם של שני . 'שר הפנים'והכינוי ' מלאך הפנים'ינוי הכ: שהיו לפניו ובחר לשלבן יחד

עניין זה עשוי לתמוך בעמדה . 'מלאך שר הפנים': את הכינוי' כינויים אלה יצר העורך של חנוך ג

 .כאחד מן השלבים המאוחרים בהתפתחותה של ספרות ההיכלות' הרואה בחנוך ג

                                                 
: בי "במקום זה מופיע בכ). וי "כ" (נכנס לסלסל ולסדר לכסא כבודו כשמלאך הפנים" :170' ראו מה שמופיע בסי165

כמו כן . מופיע באף אחד מכתבי היד שבסינופסיס צירוף זהשכן , הנראה בשיבוש ומדובר ככל, "מלאך שר הפנים"

 .כפי שנראה לקמן', הוא מאוחר ומאפיין אך ורק את המקרופורם חנוך ג' מלאך שר הפנים'הצירוף 

 עבד הנקרא על שם מלאך הפניםזיותאל : "ראו למשל , מחוץ להיכלות רבתי הצירוף הנידון נקרה עוד כמה פעמים 166

היקרויות רבות במיוחד עולות במקרופורם מעשה ]. ני "כ[ 676' סי" (מלאך הפניםזעפטריה "; ])אי "כ[ 400' סי" (רבו

כמו כן הוא עולה בשני קטעי גניזה שאין להם ). אי "כx3( ,566 ,582 ,583 ,584 ,585 )( 565, 563, 561' סי: ראו; מרכבה

 ").מלאך הפניםמטטרון (" 19גי "וכ") מלאך הפניםסוריה (" 17גי "כ: ראו; מקבילות בסינופסיס

, 223, 222, 221, 220, 219, 204, 200, 198, 152, 120, 119, 118, 117, 110, 108' סי: בהיכלות רבתיראו היקרויותיו  167

מחוץ להיכלות רבתי אנו מוצאים שמטטרון מכונה בכינוי זה גם בקטעים שנוספו בחלק מכתבי היד . 242, 231

' סי: ראו; נוי זה מופיע גם במקומות נוספיםכי. 19ג-ו 11גי "כ: וכן בקטעי הגניזה, 389' סי: ראו; ת זוטרתילהיכלו

425 ,426 ,501 ,517. 
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בהיקרות . המלאך המכונה בכינויים האמורים מסקנות נוספות עולות מעיון בשמו של            

בחלקים אחרים של היכלות רבתי אנו . לא נזכר שמו של אף מלאך, שלפנינו מתוך היכלות רבתי

' הרי שבחנוך ג, לעומת שמות אלה. 'שר הפנים'פוגשים שמות שונים של מלאכים המכונים 

' בעניין זה נבדל חנוך ג 168").מטטרון מלאך שר הפנים("מטטרון הוא זה שמכונה בכינוי האמור 

למעט קטעים (מיתר המקרופורמים ובפרט מהיכלות רבתי שבו שמו של מטטרון כלל אינו נזכר 

  169).שברור למדי שהנם תוספות

מלאך ', 'שר הפנים'(מלבד המסקנות שהעלה ניתוח תפוצת השימוש בכינויים שנזכרו             

גם ההשוואה למקורות מחוץ לספרות ההיכלות , לותבספרות ההיכ) 'מלאך שר הפנים'ו' הפנים

. 'מלאך הפנים'מסתבר שהכינוי הקדום ביותר מביניהם הוא . עשויה להעלות מסקנות מעניינות

ומצוי גם , ])9סג ' יש" [הֹוִׁשיָעם ּוַמְלַא� ָּפָניו("כינוי זה יסודו בספרות המקראית המאוחרת 

הרשומים במאגרי ' שר הפנים'עיו של הצירוף לעומת זאת מופ 170.בספרות מימי הבית השני

ספרות זו יכלות ובמדרשים מאוחרים הקשורים להמילון ההיסטורי מרוכזים רובם בספרות הה

: תניא(מחוץ לספרות זו צירוף זה מתועד פעם אחת ויחידה בתלמוד ). אותיות דרבי עקיבאכגון (

ומופעיו הולכים ]) א"ברכות נא ע" ['שח לי סוריא שר הפנים וגו: ישמעאל בן אלישע' אמר ר

מלאך שר ': הוכחה לאיחורו היחסי של הכינוי האחרון 171.ומתרבים בספרות מאוחרת יותר

לראשונה רק ברובד של ספרות , עולה מכך שהוא מתועד מחוץ לספרות ההיכלות', הפנים

  172.התנחומא

                                                 
במקומות בודדים ' מלאך שר הפנים'או ' מלאך הפנים', 'שר הפנים'מטטרון מכונה ' יש להעיר שמחוץ לחנוך ג 168

 ). x5( 19גי "כ, 11גי "כ, ]9גי "כ) [959 ||( 389, 949' סי: ראו, בלבד ברחבי ספרות ההיכלות

 126' סי: ראו, כך למשל בקטעי האפוקליפסות שנוספו בחלק מכתבי היד לאחר סיפור עשרת הרוגי מלכות 169

וכן קטע שנוסף ; 167' קטע משיעור קומה שנוסף בחלק מכתבי היד בסי; 149, 148, 140, 131, )האפוקליפסה של דוד(

) 379: 1974(מהיכלות רבתי ראו גם שלום ' מטטרון'להעדרו של השם . 277' בתי קודם לשר תורה בסיבסוף היכלות ר

 .על ההבדלים בין המסורות על ענפיאל לבין המסורות על מטטרון בספר היכלות) ג"תשמ(וכן דיונו של דן 

 V  ](4Q216 5=  2ב ' יוב: ראו למשל(הוא כינוי שכיח לבני הפמליה של מעלה בספר היובלים ' מלאכי הפנים' 170

[4QJub . 2000(במקורותיו ובתיאוריו שבספר היובלים ראו גם ונדרקם ', מלאך הפנים'לדיון נרחב בכינוי.( 

אגדת , י"נסתרות רשב(וכן במדרשים מאוחרים הקשורים לספרות ההיכלות ) ו, ואתחנן(למשל בספרות התנחומא  171

). סילנו ואמיתי(או אצל פייטנים מאוחרים מאיטליה ) הרוגי מלכות אותיות דרבי עקיבא ומדרש עשרת, ישמעאל' ר

 ).5הערה , 99: ח"תשס(על איחורו של צירוף זה העיר מזרחי 

אם עונות ' שאינו נושא פנים ,ולמלאך אתה מוסרנו, רבונו של עולם :דוד ראמ": יח, משפטים, ראו תנחומא 172

לא מסרת אותה למלאך . 'כי עמך הסליחה למען תורא, 'סורה לךאין הסליחה מ :אם תאמר. 'י מי יעמוד'תשמור יה י
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נוגעת לתהליך עריכתו של  מסקנה ראשונה. שעלו בדיוןכמה מסקנות  ניתן לצייןלסיכום            

גם הניתוח האחרון לימד על כך שמקרופורם זה מכיל מסורות שונות . המקרופורם היכלות רבתי

כמו כן גם בספרות ההיכלות בכללותה מצאנו מסורות . שהורכבו יחדיו ושעריכתו רופפת ביותר

היא  דעתילהמסורת הקדומה יותר . 'פנים'שונות הקשורות בכינויים המכילים את המילה 

ובשלב ' שר הפנים'מסורות נוספות קשורות בכינוי . 'מלאך הפנים'המסורת הקשורה בכינוי 

בשלב . 'סוריא'הראשוני של מסורות אלה אנו מוצאים ששמו של המלאך המכונה בכינוי זה הוא 

השימוש בכינוי זה משקף . 'מלאך שר הפנים': מאוחר יותר מכונה המלאך מטטרון בכינוי דומה

מן בדומה למסקנות שעלו . השלבים המאוחרים יותר בהתגבשותה של ספרות ההיכלותאת 

אשר נבדל מיתר ספרות ', שונותו של המקרופורם חנוך גנחשפה גם כאן , ביחידה הקודמת הניתוח

 . 'מלאך שר הפנים'ההיכלות בשימושו בכינוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 בחיבור המאוחרכינוי זה גם  כמו כן אנו מוצאים ."'כי שמי בקרבו' ?למה. 'כי לא ישא לפשעכם' :אמרשנ. שר הפנים

 .הקשור באופן ברור לספרות ההיכלות', עקיבא' אותיות דר'
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 כתר+ ר "קש. 6

 

ככינויים למלאכים ולמשרתיו ' קושרי קשרי כתרים'ו' קשורי כתרים'הכינויים ים מופיע ביחידה זו

ועומדים תחת כסא  173וכל מלכי ראשי מידות שבראת חבושים קשורי כתריםגאי גאים " :של האל

 175).103' סי" (בקושרי קשרי כתריםומי כמוהו  174שמויינו' כהמי כיוצרנו ומי "; )98' סי" (כבודיך

קשורי ושרי קדושים  ...: "'פרות ההיכלות במקרופורם חנוך גכינוי דומה מופיע פעם נוספת בס

 ]).וי "כ[ 57' סי" (לבושי מלכות כתרים

עולה עוד מספר פעמים , כתר+  ר"קש: ני המרכיבים הלקסיקלייםהצירוף המכיל את ש              

רם כך למשל אנו מוצאים במקרופו 176.והוא מהווה מוטיב רעיוני שחוזר בה, בספרות ההיכלות

כהונה  כתרבעצמו ' ה'ב'לו ה שקשר: "ישמעאל' את הרעיון שהאל קשר בעצמו כתר לר' חנוך ג

ישמעאל ' אמר ר: "ישמעאל גם מטטרון זוכה למעלה זו' כמו כן בדומה לר). ]וי "כ[ 3' סי" (בסיני

קבועין בו ) ת(עשה לי לבוש של גאה שכל מיני מאורו] …[אמר לי מטטרון מלאך שר הפנים 

מלכות שקבועין בו ארבעים ותשע אבני תאר כאור גלגל  כתרועשה לי ] …[שני ועשה לי מעיל והלבי

כי שמי ' שנאמ' על ראשי וקראני יוי הקטן בפני כל פמיליאה שלו שבמרו וקשרו] …[החמה 

ישמעאל שנאמר בהם שהאל קושר להם כתרים ' לעומת מטטרון ור]). וי "כ[ 15' סי" (בקרבו

שאר המלאכים והישויות השמימיות מופיע שמי שקושר להם כתרים אלו הרי שלגבי , בעצמו

 177).]וי "כ[ 72' סי(ובפרט המלאך מטטרון ) ]וי "כ[ 58' סי(משרתיו של האל 

                                                 
מתוך ההקשר ומסתבר גם ( "חבושים: "שאר כתבי היד מופיעשב כיוון, ברם". חשובים: "מופיע במקום בי "בכ 173

 ".חבושים"העדפנו לתקן את הנוסח ל )שגרסה זו היא הנכונה

174
 שרביט ראו ;ל"יד איטלקיים  של ספרות חז-נוהג זה מאפיין גם כמה כתבי. ב י"כך נהוג לכתוב את שם האל בכ 

 ).610: 1ח"תשס(

מלך מלכי המלכים אלהי האלהים ואדוני האדונים : "היכלות רבתי והשוו למה שמופיע בהמשכו של המקרופורם 175

 .)253' סי( "מוכף בענפי נגידי נוגה בקשרי קשרי כתריםהמסובב 

): ט"תשכ(על הדוגמות המצוינות לקמן ניתן להוסיף גם את מה שמופיע בקטע הגניזה שפורסם על ידי גרינולד  176

שת ימי בראשית ואחד לאחרית השנים כששם זה ]ש[אחד מ תריםכשני  שתיקשורועל ידי הבית ההוא עתידה בבל "

: וכן בטקסט הכרת פנים שפורסם על ידי שלום; "ת הרב]בבי[מנחיל אני אותו לאותו חכם שעתיד להקבע לפניי בבבל 

עסק ) 2ז"תשמ(אילן -יש לציין שבר). 485: ג"תשי, שלום" (כתרים קשרישעומד לו בפדחתו כנגד ' ואם יש לו א"

בהכתרתם של מלאכים ובני אדם בדיון לקמן להתמקד  אבקשלעומתו . בכתר' ברעיון הכתרתו של ה בהבהרח

 ).1997(לדיון מקיף ומעודכן בנושא כתרו של האל ראו ספרו של גרין  .בכתרים

 .המופקד אף הוא על כתרים' כרוביאל'ביחס ל 34' והשוו גם למה שמופיע בסי 177
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, כשלעצמהבמקרא  אינה מופיעה ' ֶּכֶתר'למעשה התיבה . אינו עולה במקרא הנידוןהצירוף            

בלשון התנאים  ,לעומת זאת 178).7ו , 17ב ' אס: ראו" (ְלכּותֶּכֶתר מַ "אלא אך ורק כחלק מן הצירוף 

עולה בעיקר בספרות ' כתר+ ר "קש'והצירוף  179',עטרה'ישנה העדפה ברורה למדי לשימוש במילה 

מלאכים שנזכר שנקשרו כתרים  איןל "שבספרות חז נקודה ראויה לציון היא 180.האמוראים

זאת מצוין שיש מלאך שקושר כתרים לקונו  לעומת 181.כפי שראינו בספרות ההיכלות, בראשיהם

כמו כן נזכר שדווקא ישראל הם אלה  182).ב"חגיגה יג ע, בבבלי 'סנלדפון'מלאך הראו המסורת על (

בהקשר לזה מאלפת היא  183).א"שבת פח ע, בבלי(בזמן מתן תורה שנקשרו כתרים בראשיהם 

קשר גדול "מדברת על קשירת בין הגישה בתנא דבי אליהו ש )142 :ז"תשמ( אלבויםהבחנתו של 

לבין זו שעולה בספרות , לכלל ישראל) 89' עמ, יח" (כתר דברי תורה"ו) 32' עמ, ז" (בדברי תורה

לצד העובדה שמחבר מדרש זה מכיר במעלת העוסקים ) שם(כפי שמראה אלבוים . ההיכלות

לו  קודמים ואף לעיסוק זה שלדעתו הם שווי ערך, הוא אינו נרתע מלהעמיד ערכים, במרכבה

מחבר מדרש זה מדגיש שוב ושוב את מעלת לימוד  ,ספרות ההיכלותעומת הגישה שבל. בעדיפותם

שכפי שראינו בהקשרים , דומה אפוא ).142: שם, אלבוים(התורה ואת גדולתם של ישראל כציבור 

העולה ל לבין הרוח "גם צירוף זה חושף בפנינו הבדלים רעיוניים וערכיים בין ספרות חז, נוספים

 . מספרות ההיכלות

                                                 
א ' חב: למשל(ובהפעיל ) 2איוב לו ; 13כב ' תה; 43כ ' שופ: למשל(במקרא בפיעל  מופיע' כתר'הפועל , לעומת זאת 178

 ).8קמב ' תה; 18יד ' מש; 4

בלשון האמוראים נתרחב , לעומת זאת. מעידה על כך) x8(בלשון התנאים ' כתר'תפוצתה הדלה של המילה  179

 .תיתכיאה ללשון ספרו, שימושה והיא מתועדת פעמים רבות גם בלשון הפייטנים

ייי ויך במחנה אשור ] מלאך[ויהי בלילה ההוא ויצא 'באותה שעה : "הצירוף מופיע פעם אחת בספרות התנאים 180

, והשוו למה שמופיע בתוספתא; כג, סדר עולם רבה" (בראשיהם קשורי כתריםכלם  ,'וגו 'מאה ושמונים וחמשה אלף

ואם אתה עושה כן : "כגון, ים ובייחוד בתלמוד הבבליתפוצתו של צירוף זה עולה בעיקר בספרות האמורא). יח,סוטה ג

' ר' ואמ"; )א"שבת קד ע, בבלי(" לעולם הבאכתר  לךוקושר ה זן אותך וחן אותך ומיטיב לך ונותן לך ירושה 'הקב

דרש "; )א"שבת פט ע, בבלי" (של אותיות קושר כתריםה שהיה 'בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב :יהושע בן לוי

לו  קשרובאו ששים רבוא מלאכי השרת ולכל אחד ואחד מישראל ' נשמע'ל' עשה'בשעה שהקדימו ישראל  :סימאי' ר

' שנא, וכיון שחטאו ירדו מאה ועשרים רבוא מלאכי חבלה ופירקום. 'נשמע'ואחד כנגד ' נעשה'אחד כנגד  ,כתריםשני 

תשא ; תצווה יא, יז וכן תנחומא,כה רבה בוהשוו אי; א"שבת פח ע, בבלי" ('ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב'

 !]).'כתר'במקום ' עטרה'במקורות אלה מופיעה המילה [לה 

 ).ואילך 58: 1997(לדיון בנוגע לכתרם של המלאכים בספרות המיסטית של ההיכלות ראו בהרחבה אצל גרין  181

 ).א"צז ע, ש"רמא' מהד(כ , והשוו למה שמופיע בפסיקתא רבתי 182

 ).ואילך 69: 1997(של ישראל בסיני ראו בהרחבה בפרק המוקדש לכך בספרו של גרין בעניין כתרם  183
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הצירוף  את ניתן למצואל והן לספרות ההיכלות גם אצל הפייטנים "בדומה הן לספרות חז            

 184.ל ולא לחומר מן ההיכלות"בהקשרים שונים ניכרת דווקא הקרבה למדרשי חז. 'כתר+ ר "קש'

באופן , של המלאכיםמתייחס לפעולתם ניתן להעלות גם דוגמות שבהם מוזכר צירוף זה כ, ברם

בקדושתא המיוחסת ליוסי בן  למשל מופיעכך  185.שמעלה חשד להיכרות עם ספרות ההיכלות

מתוך " [למלכם בשומעם הוד קולו קושרים כתרים // צוהר פניהם יבהיק כל העולם כולו: "יוסי

וזאת , ומהניתן למצוא אצל הקליר כינוי דכמו כן   186]).19-18' שו ',איום ונורא הוא ומי': הרהיט

קטע הרצוף בכינויים נוספים למלאכים שאינם מוזכרים באף מקור אחר מחוץ לספרות במסגרת 

//  בטפסרי טוהר // בידודי יושר // בכלולי כתר[...] בשנאני שבח // בתרשישי תוקף ": ההיכלות

 // גובהבגדודי //  בדוהרי דוק//  בהמולת הוד//  בותיקי ועד//  בזרותי זוהר//  בחשמלי חוזק

מנשה את ': מתוך הקדושתא לשבת החנוכה" (יוכתר זר קדושה//  אלי אומץרבא//  בברורי בזק

המהווה למעשה סמיכות " תרשישי תוקף"למשל הכינוי  בפיוט זה נזכר). מאת הקליר', אפרים

כמו כן ]). ני "כ[ 512' סי" (ומהולל בתוקף תרשישים: "הפוכה למה שמצוי בספרות ההיכלות

 בנוסף לכך). ]נ י"כ[ 805, 785' ראו סי(ספרות היכלות כמה פעמים ב מופיע" ברורי בזק" הכינוי

אשר , )"בזרותי זוהר//  חוזק בחשמלי("בקטע שלפנינו  המצוי' x חשמלי'ניתן לציין גם את הדגם 

למעשה בספרות ההיכלות עולה  187.ספרות ההיכלותהמוכר מ', חשמלי זוהר'הצירוף בו מהדהד 

                                                 
 // כתריםלנו עשרה  וקשרתה // הדברים הוריתה לנו עשרת: "שבועותראו למשל מה שמופיע באזהרה אנונימית ל 184

: וך אזהרה לשבועותמת" (בין שני כרובים הנחתם / על ידי נאמן נתתם // ושני עולמות הנחלתם. ושני לוחות חקקתם

 ). 12-10' שו', אזהרת ראשית לעמך נתת'

שכבר עמדנו (בפיוט מאוחר יותר מאת שמעון בר יצחק  שמופיעמעבר לדוגמות המובאות לקמן ניתן לציין את מה  185

//  בקישרי כתריםהמושגב ומוכתר  // דרכי וחובי תת קדושה למקרה אוירים" ):על זיקתו הברורה לספרות ההיכלות

' מאת שמעון בר', ועתה בנים': מתוך היוצר לשבועות" (מפחדו יחילו איתנים וצורים // ר מלכים תהילה לברוריםפא

מלך מלכי המלכים אלהי האלוהים ואדני האדנים המשוגב "): וי "כ( 253' והשוו למה שמופיע בסי ).16-13' שו, יצחק

 22מי "ובכ בי "ברם בכ. 'משוגב'היד מופיע גם כן הפועל בגרסה שברוב כתבי ". בקשרי כתרים מוקף בענפי נגידי נוגה

בדומה לשאר ' משוגב'מכל מקום הגרסה שהייתה בידי הפייטן שמעון בר יצחק הכילה את ". מסובב: "מופיע במקום

 .כתבי היד

 שילוש יקשרוואז //  כי לא ימאס חין מעתירים // ממקומו יסכית עתרים: "וראו גם מה שנזכר ביחס לישראל 186

 ). 394-392' שו, ניסן' מאת יוסף בר', אתה אדיר מהררי': מתוך הקדושתא לשביעי של פסח" (כתרים

: אשר קטע מתוכו נכלל בתוך היכלות רבתי על פי חלק מכתבי היד, ראו מה שמופיע בחיבור סדר רבה דבראשית 187

אצל כרובים ואופנים  זוהר חשמאליל ואחר כך עולים בסולם של אש כבתחילה עד שמגיעין אצל חיילי ערבות אצ"[...] 

מצוי גם אצל ' חשמלי זוהר'ראוי לציין שהצירוף  ]).אי "כ[ 812||  792||  182' סי[...] (אצל חיות הקודש וגלגלי המרכבה 

חדשים לבקרים הוא  // נהורה חשמלי זוהר // וגדודי כנף אברה // הוציא במיספר ניברא": למשל, פייטנים נוספים
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כסוג מסוים של הוראה חדשה וב x'(,189חשמלי 'וכן הדגם ( 188חשמלים'ורת הריבוי לראשונה צ

  190.מלאכים

ככל הנראה (לסיכום ניתן לומר שהצירוף הנידון משקף אף הוא זיקה ללשון חכמים  

כמו כן דרך העיון . בדומה לשימושי לשון נוספים שצוינו לעיל, )לשכבה של לשון האמוראים

לעומת . ל"קת הרעיונית המתקיימת בין ספרות ההיכלות לעולמם של חזבצירוף זה נחשפנו למחלו

ל עולות שתי מגמות המשלימות אחת "בספרות חז, המלאכים קשורי הכתרים בספרות ההיכלות

מצד אחד ניסיון לצמצם את מקומם של המלאכים ומצד שני העלאת מעמדם של : את השנייה

ישנה התכתבות בין ערך לימוד התורה לבין , ספותבהזדמנויות נו צויןכמו כן כפי שכבר . ישראל

התיאור בהיכלות של הכתרים הנקשרים בראשיהם של יורדי המרכבה לעומת . העיסוק במרכבה

 נחשפו בדיון ,מלבד זאת .לכלל ישראל כתרה של תורהקשירת ל מדברים על "הרי שחז, והמלאכים

קדושתאות המיוחסות ליוסי בן יוסי גם כמה זיקות ספרותיות ברורות למדי בין הקליר ומחבר ה

 נחרצת לקבוע עמדה ולא ניתןאין מדובר במינוח טכני ברם . לבין חומרים מתוך ספרות ההיכלות

 .בנוגע לכיוונה של זיקה זו

 

                                                                                                                                            
זיקתו ]). 7הערה , 40: ח"תשכ ,פליישר[ 8-5' שו, כ המיוחסת ליוסי בן יוסי"סדרת רהיטים מקדושתא ליו מתוך" (ברא

צירוף זה  .של הפייטן שחיבר סדרת פיוטים זו לספרות ההיכלות מודגשת במקומות שונים לאורכה של עבודה זו

 ".חשמלי זוהראד חש ויומהר בו להטהר רגיון הנהר מ: "'האראלים ומלאכים'בפיוט , מתועד גם באופן לשמיני עצרת

 ].12' ב שו3י פרמה דף "כ[וכן במסכת היכלות  41, 10' ראו למשל ספר היכלות סי 188

" חשמלי אור: "כגון, ניתן להזכיר גם צירופים אחרים, שהוזכרו קודם' חשמלי זוהר'מלבד ההיקרויות של הצירוף 189

' ב שו4דף  ,י פרמה"כ[מסכת היכלות " (חשמלי דלקת", )79' סי( "חשמלי להבה", )72' סי" (חשמלי אורה", )53' סי(

33.([ 

 a heavenly (1: "מבחין בין שתי הוראות שונות הקיימות בספרות ההיכלות) fהערה , 280: 1985-1983(אלכסנדר  190

substance of  dazzling appearance… 2) an order of angels ."שצורת הריבוי מציינת ) 13: ג"תשי(נדב -זליקוביץ

כמו כן היא מצטטת את דברי ). מדרש גן עדן(במשמעות מין מלאכים מופיעה רק במדרשים מאוחרים  חשמלשל 

הערה , 280: 1985-1983(אלכסנדר ). 43' עמ(מלאך מן אש ויש בו זוהר כעין החשמל = המפרש חשמל' ערוגת הבושם'

f ( אף הוא מפנה למקורות ומדרשים מאוחרים כמדרש כונן) אגדת , )25' עמ, כרך שני, ]יעלינק' מהד[ראו בית המדרש

, יעלינק' מהד[ראו בית המדרש (ומעיין החוכמה  165' עמ, כרך חמישי, ]יעלינק' מהד[ראו בית המדרש (שמע ישראל 

' נזכרים כמלאכים במכילתא דר' חשמלים'מציין ש) 68הערה , 48: 1993(אוליין , לעומתם]). 59' עמ, כרך ראשון

ברם בדיקה מעלה שהגרסה שהוא נסמך עליה מסופקת ביותר ולא מאוששת מעדותם של שאר . ו,יתרו ב, מעאליש

 .נראה אפוא שגם צורת ריבוי זו מעידה על איחור. כתבי היד
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 מדות נושאי כסא כבודו. 7

 

בששה קולות משוררים : "מופיע פעם אחת ביחידה שלפנינו' מדות נושאי כסא כבודו'הצירוף 

צירוף זה ]). וי "כ[ 103' סי" (הכרובים והאופנים וחיות הקודש, נושאי כסא כבודו 191ותמדלפניו 

בבקשה מכם מדות נושאי כסא כבוד בלב שלם ("מופיע גם בהמשכו של המקרופורם היכלות רבתי 

עליה בדברי המבוא בין היחידה  שהצבעתיעובדה זו מחזקת את הזיקה ]). 172' סי" [ובנפש חפיצה

גם במקומות אחרים ). 196-152' סי(זה לבין יחידת שירי הקדושה המופיעה בהמשך  הנדונה בפרק

; )173' סי" (חיות נושאות כסא כבוד" :כגון, צירופים דומים המביעים אותו עניין ניתן למצוא

הן "; )373סי " (והחיות נושאות את הכסא"; ])וי "כ[ 50' סי" (חיות הקדש נושאות כסא הכבוד"

; )167' סי" (מנשאי כסא כבודו"; )154, 152' והשוו גם סי; 94' סי" (סא כבודומנשאים גלגל כ

ראוי להעיר שספרות כמו כן ). 99' סי" (מנטלין אותו בעוז תוקף וגבורה"; )167' סי( "מנטלי כסאו"

תיבה  192.'דה)י(מ'ובתיבה ', דות)י(מ'בצורת הריבוי  רב שימושההיכלות מתאפיינת באופן כללי ב

והיא משמשת בשלל הוראות שניתן למצוא אותן גם בלשונו של  193,ל"משמעה בלשון חז נשתנה, זו

, להוראות המוכרות נוספה הוראה נוספת שאינה מוכרת ממקורות אחרים, ברם. היכלות רבתי

, חיות(ליצורים הנושאים את המרכבה כמציינת כוח עליון ובעיקר ככינוי  דה)י(מוהיא השימוש ב

  194).אופנים וכרובים

 יחולק הדיון', נושאי כסא הכבוד'משמשת גם בנפרד מן הצירוף ' דה)י(מ'כיוון שהתיבה  

נושאי כסא 'הצירוף ) 2; דה)י(התיבה מ) 1: ונדון בנפרד בכל אחד מן המרכיבים הללו, לשניים

 .כבודו

                                                 
ושל כתבי  ו י"ברם דומה שיש לתקן זאת כמו נוסחו של כ, )22מי "וכך גם בכ" (משרתי מרום: "בי "כאן מופיע בכ 191

' מידות'שהשימוש בבגלל ובייחוד בשל העובדה שצירוף זה מופיע במקום נוסף במקרופורם הנידון וכן , םהיד האחרי

-יתכן שמעתיק כל שהוא שלא הבין שימוש זה שינה ל). ראו לקמן(בהוראה זו עולה במקומות נוספים בהיכלות רבתי 

 ".משרתי מרום"

 15: ג"תשי(נדב -בהיכלות רבתי ראו זליקוביץזו של תיבה  על השימושים השונים). 'מידה'בערך : א1988(ראו שפר  192

 ).ואילך

ראו (וכיחידת מדידה של האורך ) 2כו ' שמ: ראו(' גודל שאפשר למדדו'בלשון המקרא משמשת תיבה זו כמציינת  193

שונים של באשר לשימושיה ה. 'תכונה'בין השאר הוראת , ל נוספו לה הוראות נוספות"בלשון חז). 35יט ' וי; 4ג ' יהו

 ).ח"תשס(ל ראו לאחרונה מאמרו של יואל אליצור "בלשון חז' מידה'

שבראת חבושים עומדים תחת כסא  מדותוכל מלכי ראשי : "98' וראו גם מה שמופיע בסי). 463: ג"תשי(ראו שלום  194

 .שבו ניכר שמדובר ביצורים על אנושים שתפקידם לשרת את האל, )98' סי" (כבודיך
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 ):כגון אלו הנמצאים במרכבה( 'יצור שמימי'בהוראת דה )י(מ) 1

ואינו מצוי בלשון , זו נתחדש בלשון ההיכלות' בהוראה' כאמור לעיל השימוש בתיבה מידה

במקור אחד ניתן למצוא באופן שאין , ברם 195.אשר בה תיבה זו משמשת בהוראות אחרות, חכמים

שבו , כוונתנו היא למדרש סדר אליהו רבה. להטיל בו ספק את השימוש המוכר מלשון ההיכלות

ר לא "סא" (שלי בכסאשקבעתי  מידותמארבע  אלא אחד] מבני אדם[אפילו אין לי מהם : "מופיע

בחומר  השתמשנחשב לחיבור מאוחר שככל הנראה סדר אליהו רבה ]). 161' עמ, שלום-איש' מהד[

ספרותי או במסורות שונות מתקופת התנאים והאמוראים ועיבד אותם ברוחה של ספרות 

 196.ההיכלות

שגם  אלא, 'דה)י(מ'בתיבה  שימוש דומה למצואל בכללותה אין "לא די בכך שבספרות חז

הרי שזה נעשה בדרך , במקום שבו עושים שימוש בתיבה זו בהקשר של ראיית כסא הכבוד

אדגים כוונתי בשתי . ל מספרות ההיכלות"שמבליטה מאוד את שונותה הרעיונית של ספרות חז

 שבע": נתן המזכירה מדות המשמשות לפני כסא הכבוד' האחת ברייתא ממדרש אבות דר. דוגמות

. םה צדק ומשפט חסד ורחמים אמת ושלוחכמ: אילו הן ,מידות שמשמשות לפני כסא הכבוד

וארשתיך לי באמונה  םוארשתיך לי לעולם ואירשתיך לי בצדק במשפט ובחסד וברחמי' :אמרשנ

: שכטר' מהד[לז " (מלמד שכל אדם שיש בו כל מידות הללו יודע דעתו של מקום. 'י'וידעת כי אני י

האופנים , ברור למדי שהכוונה כאן היא למדות מופשטות ולא ליצורים מעין הכרובים ]).ב,נה

וני בין העמדה המיוצגת כמו כן עולה הבדל עקר. כפי שאנו מוצאים בהיכלות רבתי, וחיות הקודש

לבין כל אותם אמצעים  -היא באמצעות תכונות מוסריות ' ה על פיה הדרך לדעת את -במימרה זו 

 .רים מספרות ההיכלותפרקטיים המוכ

נתקבצו ": המופיעה בספרי דברים' מידת כבוד'דוגמה נוספת היא ההיקרות של הצירוף   

מן : אמר להם? למעלה מידת כבודאמור לנו מה היא , רבינו משה: אצל משה אמרו לו כל ישראל

 משל למה הדבר דומה לאחד שאמר. למעלה מידת כבודהשמים התחתונים אתם יודעים מה היא 
                                                 

195
, כח אלוהי'= מידה : שמדובר בשימוש שהתחדש בספרות ההיכלות שטענה) 19-15: ג"תשי(נדב -זליקוביץ ראו 

ככינוי לנושאי ' מידה'שבספרות ההיכלות עולה שימוש נוסף במילה  סבר) 463: ג"תשי(גם שלום . 'מהות על אנושית

 ). 'חיות הקודש וכד, הכרובים, האופנים(המרכבה 

זמנו של ל הנוגעתכנס כאן לשאלה הסבוכה לא א). 463: ג"תשי(תו של שלום הערוכן ) ז"תשמ(ראו אלבוים   196

ראו מרגליות (ראוי להעיר שגם אם יש מקום למצוא בו חומרים קדומים , אולם עם זאת, החיבור סדר אליהו רבה

: ג"תשי[ם שלו: ראו למשל(כפי שטענו חוקרים שונים ; הרי שקרוב לוודאי שזמן עריכתו מאוחר הרבה יותר, ])ג"תשי[

 ]).ג"תשל[ובראנד ] ז"תשי[אורבך , ] 20הערה , 464
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נכנס וראה וילון פרוס . לך למדינה ואתה רואה אותו: אמרו לו. מבקש אני לראות כבודו של מלך

. עיניו ממנו עד שנפל) לזון: א"נ(על פתח המדינה ואבנים טובות ומרגליות קבועות ולא יכול לזוז 

) לזון :א"נ(אם וילון פרוס על פתח המדינה ושם אבנים טובות ומרגליות לא יכולת לזוז : אמרו לו

" 'ובגאותו שחקים': לכך נאמר. אילו נכנסת במדינה על אחת כמה וכמה, עיניך מהן עד שנפלת

ניתן לראות בכך ) 144-143: ז"תשמ(לדעת אלבוים ). 424-423' עמ, פינקלשטיין' מהד[ה "שנ(

ההיקרות שלפנינו עשויה לסבול את , ברם. בספרות ההיכלות' מידה'שימוש דומה לשימוש במילה 

שיעור של '= ' מידה'ויתכן אף את ההוראה ; 'תכונה'= ' מידה'(וראה המקובלת בלשון חכמים הה

מכל מקום בולטת כאן העמדה ). ברוח מה שעולה מן המסורות הקשורות בשיעור קומה' גודל

זאת בשונה מחלקים מסוימים  197,לית הברורה בדבר אי היכולת לראות את הכבוד ומידתו"החז

 198.ר באה בהם לידי ביטוי עמדה שונהבספרות ההיכלות אש

השאלה מניין הגיע לבעלי ההיכלות השימוש הייחודי  אפוא ל מתחדדת"על רקע לשון חז 

בפסוק , אפשרות שניתן להעלות היא שמקורו של שימוש זה נעוץ במקרא. 'מידה'בתיבה 

כח " (* ַאְבֵני ֵאׁש ִהְתַהָּלְכָּת -ִהים ָהִייָת ְּבתוֹ ַהּסֹוֵכ* ּוְנַתִּתי% ְּבַהר ֹקֶדׁש אֱ  ְּכרּוב ִמְמַׁשחַאְּת : "מיחזקאל

על פי זה יש לפרש  200.'למדוד'ח במקרא היא "מסתבר שאחת מהוראותיו של השורש מש 199).14

ארוך , גדול'): 12הערה , 130: ב"תשמ, ראו לוין'; ְמֻמָׁשח': שיתכן שיש לנקדה(' ממשח'את התיבה 

כלומר העוף , מדהאת עוף : "י על המקום"ובדרך דומה גם פירש רש). 'גודל'לשון ' מידה'(' כנפיים

". דמשחןגברי : דמתרגמינן) יד' במ(' מדותאנשי 'לשון גודל כמו  -'ממשח'... הגדול הסוכך בכנפיו

; נמצא אפוא שכבר כאן מובע לראשונה ברמיזה הרעיון בדבר גודלם המופלא של בריות המרכבה

והוא העומד ככל הנראה גם מאחורי ) על כך ראו עוד לקמן(יכלות רעיון המוכר לנו גם מספרות הה

                                                 
נדבה , ספרא" (שאפילו חיות נשאות כסאו אינן רואות את הכבוד, שאין הבריות רואין אותו: "והשוו למה שמופיע 197

 ).א,ד

כלות הי' מהד(אליאור : ראו למשל. סוגיית אפשרות ראיית האל בספרות ההיכלות היא נושא למחקר בפני עצמו 198

ברור שחלק מן הכתובים בספרות זו תומכים , מכל מקום). 95-93: 1980(וכן גרינולד , )99-96הערות , זוטרתי

 .גם אם היא שמורה ליחידי סגולה, באפשרות זו

כבר מתקופות , ברם. פסוק זה מתייחס לפי פשטו של מקרא אל מלך צור המתואר בפרק כמי שגורש מגן עדן 199

כפי שעולה הן מן התרגומים הארמיים למקרא והן , באופן מיתולוגי 19-13כח ' פסוקים ביחזקדומות למדי נדרשו ה

 .  וראו עוד לקמן ביחס לפרשנות המיסטית שפסוק זה זכה לה) ג"תשס(ראו כשר ; מספרות המדרש

). II' ָמְׁשָחה; 'II' ָחהִמְׁש ': ערכים( HALOT :609-608; )'ָמְׁשָחה'-ו' ִמְׁשָחה': וכן ערכים( 825: מילון, גזניוס: ראו 200

באשר למקורות . בהוראה זהה' מׂשח': כמו כן בערבית אנו מוצאים. מצוי הן בארמית והן בסורית' למדוד'= 'משח'

 ).127-126: ב"תשמ(ראו לוין  mašāhu: נוספים מן המזרח הקדמון ולפועל האשורי
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כיוון שכבר בפסוק מקראי אנו מוצאים שהכרובים , מכל מקום 201.ליצורים אלה' מידות'הכינוי 

מסתבר ביותר -' מדד'בתרגומים הארמיים במקום , כאמור, שורש השגור -' משח'מכונים בלשון 

 202.ינוי הייחודי ליצורים הללו בספרות ההיכלותשמקור מקראי זה הוא העומד מאחורי הכ

גם כן את השימוש המיוחד  ניתן למצואלעומת לשון חכמים הרי שבפיוטיו של הקליר 

ֲאֶׁשר  ִמיּדוֹתאַ ְַרַּבע : "'מי לא יראך מלך', כפי שעולה בפיוט שהתפרסם לאחרונה .  ללשון ההיכלות

ּוִמַּתַחת ַלִּכֵּסא // ְראּו ִּכֵּסא ְמֻתוָּקן ְּבסֹוָדם [...] ר ָוֶנֶׁשר ְוָאָדם ַאְרֵיה ָוׁשוֹ // ֵהם ַּתַחת ָיָדם  ְּבִכְסִאי

פיוט  203).148: ז"תשס, יהלום ולפלר[ 207-199' שו" (ִּבְדמּות ְּפֵניֶהם ְּפֵני ָאָדם// ִמְתַחְּנִנים ַּבֲעָדם 

וק לפרשת הוא הסיל, שמקיים זיקה כל שהיא עם חומר מספרות ההיכלות, אחר משל הקליר

גם בפיוט זה . שבו מצוי קטע ארוך המתאר את מידותיה של התורה', אז ראית וספרת': שקלים

מדת בת מלך בכל  // והדומו כסאו מדותועל כל " (' כסא'+  'מדות'אנו מוצאים את הצירוף 

לשון הריבוי , מכל מקום. אם כי לא ניתן להוכיח שאכן מדובר בכינוי לאותם יצורים, ")מעולה

מעוררת חשד שאכן כינוי זה , )מידת כסאו(תחת לשון יחיד המסתברת יותר תחבירית , )'מדות'(

עיון בהמשכו של סילוק זה מלמד על כך שהקליר הכיר את רעיון , זאת ועוד. הוא העומד ברקע

והיא נתנה מספר גדודי : "כפי שעולה מן הקטע הבא 204,ממדיהם הגדולים של משרתי האל

יש כמידת הים ] // בקומתם משונים[אשר זה מזה // יערת קומת אלפי שנאנים שוהיא // עליונים 

יש לשתי טיסות  // יש כמלוא כל העולם תקומתם // יש כחללו של עולם הקמתם // הגדול קומתם

עולים בפיוט זה רעיונות , כפי שהעירו כבר אחרים. "יש לטיסה אחת דאים עולם // עפים עולם

עיקרו של שיעור קומה עוסק במידותיו , ברם 205.ספר שיעור קומהומוטיבים המאפיינים את 

                                                 
וראו גם דיונו בעניין ; 5הערה , 217: ז"תשס(ידר לזיקה של הפסוק הנזכר לרעיון דמותו של מלאך עליון ראו שני 201

יש מי שרוצה לטעון שהתיאורים מיחזקאל כח היוו השראה לדמות של  כמו כן .)ואילך 167' עמ' מלאך המדידה'

 ).5הערה , 217: שם(ראו באריכות דיון בעניין זה אצל שניידר ). 'חוג הכרוב המיוחד'(הכרוב המיוחד בכתבי חוג זה 

כולם נחשבים למשרתי . הכרובים והאופנים, הוסיף שבספרות ההיכלות אין הבחנה אמיתית בין החיותוראוי ל 202

 .נושאי המרכבה, האל

לנמצאים במרכבה ' מידה'המציינים שהשימוש המיוחד במילה ) 199הערה , שם(וראו גם את הערת המהדירים  203

 .מיוחד הן לספר היכלות רבתי והן לפיוט זה

, זולאי' מהד" [כאורך הים הגדול] מהמלאכים[וקומת כל אחד ("מוצאים רעיון זה גם אצל יניי  לפני הקליר אנו 204

 ).274: ז"תשכ(על הקשר של מאמר זה לבין שיעור קומה העיר גרינולד ]). לט' עמ

על הזיקה של פיוט זה ". אלפי שנאנים שיערת קומתוהיא : "על כך המטבע הלשוני המצוי בקטעויתכן שמעיד  205

: 1960(ולאחריו גם שלום , )4הערה , xxiii: ג, בית המדרש(עור קומה העיר לראשונה ילינק במבוא למהדורתו לשי

הסב את ) ואילך 40: ב"תשמ-א"תשמ(כמו כן אידל ). 30הערה , 124: שם, בנספח לספרו של שלום(וליברמן ) 130-129
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הוא רעיון שגם אם מצאנו לו רמז , הגדולות של האל ואילו מידותיהם הגדולות של המלאכים

 ניתן למצואבייחוד . פיתוחו המלא הוא במקומות אחרים בספרות ההיכלות 206,דחוק במקרא

ארבע מאות ותשעים : סדר מחנות: "בקטע הבאכפי שעולה למשל ', רעיון זה במקרופורם חנוך ג

וכל מחנה ארבע מאות תשעים וששה אלפים [...] ' ה'ב'וששת אלפים רבבות מחנות יש לו לה

ויש מהן שהן אומרים קדוש ויש מהן [...]  207וכל מלאך ומלאך רום קומתו כים הגדול. מלאכים

 ]). וי "כ[ 52' סי[...]" (ות שהן אומרים ברוך ויש מהן רצין בשליחות ויש מהן עומדין בשמש

 

 :נושאי כסא כבודוהצירוף   )2

למעשה כבר מן . צירוף זה משמש בקטעים שצוטטו לעיל מספרות ההיכלות ככינוי לחיות הקודש

משתמע שהחיות נושאות את המרכבה ולכאורה אין בכך כל ) פרק א(התיאור בספר יחזקאל 

תפיסה זו לא הייתה פשוטה בעיניהם כל עיקר ל מלמד על כך ש"עיון בספרות חז, ברם. חידוש

אלא הוא זה , ובמדרשים שונים עולה נטייה להדגיש את העובדה שהאל אינו נישא על ידי אחרים

ל כפי שעמד על "רעיון זה מובע כמה פעמים במדרשי חז. שנושא את מי שאמור היה לשאת אותו

כרוב טוען אותו במדרש שיר ה טוען את הכרוב ואין ה"כך למשל נאמר שהקב 208.כך ליברמן

ה מקום "הקב: "ל"ובדרך דומה ניתן לפרש גם את המימרא שבדרשת חז 209,)ט,א(השירים רבה 

ור אלא לא שהסוס סובל את הגיב[...] לגיבור שהוא רכוב על הסוס [...] עולמו ואין עולמו מקומו 

                                                                                                                                            
המלמד על היכרות עם היחס ") ת בשליש אמהמדת עולם נמדד("תשומת הלב לקנה המידה של האמה המופיע בסילוק 

וכן על המסורת שהתורה כתובה על זרועו של האל , )42: שם, אידל(בין הזרת לאמה המצוי בספר שיעור קומה 

 ).וכן של כמה מדרשים(התואמת את התפיסה של ספר שיעור קומה ") ומדתה נתונה בימין וזרוע יד("

המתפרשים כרמז , )18סח ' תה" (אלפי שנאן: "מספר עצום של מלאכיםלהוסיף שאומנם מצאנו במקרא רמז ליש  206

 ).41: שם(לעניין זה ראו דבריו של אידל . אולם שיעור קומתם איננו רמוז במקרא כפשוטו, למלאכים

וראוי להעיר שעניין גודלם . "כמידת הים הגדול קומתם: "ושימו לב לביטוי הדומה המופיע גם בציטוט מן הקליר 207

, )190' עמ, ראו למשל לעיל(המצוי אף הוא אצל הפייטנים הקדומים ' תרשישים'אכים משתקף גם בכינויי של המל

 ).ל"תש(כפי שהעיר מישור , עניינה ים' תרשיש'שכן המילה 

 ).187-186: ח"תשי(ראו ליברמן  208

של בריטיש  VIIהראה כיצד דרשה זו היא העומדת בבסיס הקמיע שמצוי בפפירוס ) 187-186: שם(ליברמן  209

 ).12' עמ, חלק ב: PGM(מוזיאום 
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דרשות נוספות  210]).778' עמ, תיאודור ואלבק' מהד[ט ,סח ר"רב" (שהגיבור סובל את הסוס

מלך : "כגון, מתייחסות באופן ספציפי לכסא הכבוד ולחיות ומביעות במפורש את אותה עמדה

" מלך העולם אינו כן יושב על הכסא ונושא את הכסא. בשר ודם יושב על הכסא והכסא נושא אותו

וך בהקשר זה היא המימרה מת ראויה לציון 211]).22: 1ו"תשכ[אורבך ; שרידי תנחומא ילמדנו(

אשר  212,])א,ד: וייס' מהד(ב ,ב, נדבה, ספרא(" רואות את הכבודשאות אינן יאף חיות הנ: "הספרא

דומה . שלמרות קרבתם הרבה לאל אינן מסוגלות לראות אותו, בה מודגשת מוגבלותן של החיות

ל מתיישבת היא עם אותה מגמה המצמצמת את "שעמדה זו המובעת במקורות שונים בספרות חז

  213.את יכולותיהם ותפקידיהם, משרתי האל מקומם של

ל מאלפת היא העובדה שבספרות ההיכלות אין מוצאים "על רקע המקורות מספרות חז

, ]וי "כ[ 50' סי(' נושאות כסא הכבוד': והן תמיד מכונות, שימוש סביל בפועל נשא ביחס לחיות

בפיוטיו של  עולה שתי העמדות ניסיון לפשר בין). 23גי "כ ,]ני "כ[ 596, ]ני "כ[ 373, 247, 173

הרכבתה : "'נראות נושאות והן נשואות'אשר מתאר את חיות הקודש בכמה פיוטים כ, הקליר

 // י הגדולה'כי לך יי ונראות נושאות והם נשואות // כסאך על ארבע חיות והיא המרכבה הגדולה

מאת ', שר אלףארבעה ע': כ"מתוך הפיוט ליו" (זרותים ועבים וחלילתם וטפיחתם מגודלה

ְסֻבלֹות // ִעם ִּכֵּסא  ת ְוֵהם ְנׂשּואּותִנְראוֹת נוְֹׂשאוֹ / ִמְתַעְּלפֹות ִמַּפַחד ָרם יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵסא "; )לירהק

: ה"מתוך הפיוט לר" (ִעם ִּכֵּסא תאוֹ ָּׂש נְֻמ נוְֹׂשאוֹת ּוַאְרַּבע ַחּיֹות [...] ִמַּתַחת ְזרֹועֹות עֹוָלם ַלִּכֵּסא 

דומה אפוא  214]).217-216' עמ, ראש השנה, גולדשמידט[ 12-8' שו, מאת הקליר', ר הנהוחיות אש'

                                                 
' עמ, תיאודור ואלבק' מהד(של תיאודור לבראשית רבה ' מנחת יהודה'בפירוש  וראו גם את המקבילות שהובאו 210

חלק , CII(את מה שמצוי בקמיע שפורסם על ידי פריי ) 187: ח"תשי(בדומה לדרשה זו רצה לפרש ליברמן ). 778-777

 ). 54' עמ', ב

מציין שלא מצא את מקורה של הדרשה הנזכרת ולדעתו היא בסגנון המאמר שהוזכר ) 82הערה , 22: שם(אורבך  211

כמו כן ראו גם ]). 778-777' עמ, תיאודור ואלבק' מהד[ט ,סח, ר"ב" (ה מקום עולמו ואין עולמו מקומו"הקב"קודם 

כמו שאבן שואבת , ולמו ומתחת זרועות עולםהבורא סובל ע): "לח' עמ, קאמעלהאר' מהד(מה שמופיע בסודי רזייא 

 ". נו צריך לכסאויאהקש ונושאו והוא 

 ).81הערה , יט: ח"תשכ(ראו אורבך ' חיות נשאות'על פני ' חיות נישאות'באשר להעדפת הגרסה  212

 ).פרק שמיני: ט"תשכ(וראו בהרחבה בספרו של אורבך . על עניין זה הערנו בכמה הזדמנויות 213

ראו למשל אצל שני ; ם אצל פייטנים נוספיםחוזר בצורות שונות ג ,הפך למטבע לשוני המתייחס לחיותש ,רעיון זה 214

י צבאות מלא 'י" // כסא נושאות // והוא נושא // נישא מנושא // בחיות כסא): "ומאוחרים לקליר(פיוטים אנונימיים 

ימינו  // טוען וסובל כל בלי לאות; )10-6' שו, אמצו כתופף בשתים: מתוך האופן לשבת חנוכה( "'ודוכל הארץ כב

מרום וקדוש שוכן את  // לובש צדקות פועל נוראות // כובש עונות זדונות ושגיאות // פשוטה לקבל שבי חטאות
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על ידי הפרשנות , שיש כאן ניסיון של הפייטן למזג שתי מסורות שהכיר ולנסות ליישב ביניהן

כפי שנדרש במדרשים שצוינו , שהחיות רק נראות כנשואות אולם בפועל הן מנושאות על ידי האל

לחיות הקדש רווחים הן ' נושאות'/'xנושאי ': למרות שכינויים דוגמת, לענייננו, מכל מקום. לעיל

, לא ניתן להוכיח במקרה זה שמדובר בזיקה ישירה, אצל פייטנים מסוימים והן בספרות ההיכלות

 . ואפילו במקרא, שכן ניתן למצוא רעיון זה כבר במקורות קדומים

 

המשמשים ככינויים ) 'מידות'-ו' נושאי כסא כבודו'(ששני שימושי הלשון שנבחנו  לסיכום אציין

סיסם במקרא וזכו לפיתוח נרחב בספרות צרו ככל הנראה בהשראת רעיונות שבנו, לחיות הקדש

, לחיות הקדש התחדש בחוגיהם של בעלי ההיכלות' מידות'מבין שניהם דומה שהכינוי . ההיכלות

אי אלו תיאורים  ניתן למצואגם אם  כמו כן. המפליגים בתיאורי המלאכים ושיעורי קומתם

שימוש , לפי שעה, מכל מקום לא מצאנו, המתייחסים לגודלם של המלאכים במקורות נוספים

עובדה המחזקת את הזיקה , לחיות הקדש מלבד בספרות ההיכלות ואצל הקליר' מידות'בכינוי 

דים לא מבוטלים כמו כן ישנם צד. ת נוספיםאשר הוצבעה גם במקומו, הספרותית בין השניים

שכן שימוש זה חוזר בה פעמים רבות והוא קשור , להניח שהקליר הוא זה ששאב מן ההיכלות

רעיונות שזכו בספרות ; רעיונית לתיאורי גודלם המופלא של העולמות העליונים ושל משרתי האל

אותו דומה אפוא שקשה להבין את השימוש הקלירי בכינוי זה מבלי להכיר את . זו לפיתוח נרחב

גם דיון זה לימד על כמה מגמות , בנוסף לכך. המוכר מספרות ההיכלות, מטען רעיוני המקופל בו

בייחוד ראוי להסב . ל שאינן עולות בקנה אחד עם אלה הניבטות מספרות ההיכלות"בספרות חז

אשר זכה במקורות מדרשיים , את תשומת הלב לרעיון אפשרות נשיאת האל על ידי חיות הקדש

. אין לו זכר בספרות ההיכלות, שבאופן מפתיע למדי, סייג; להתייחסויות המבקשות לסייגושונים 

תוך , לא יכלו להתעלם מסייגים אלו וניסו לשלב בין שני הכיוונים) דוגמת הקליר(פייטנים שונים 

. הן בצורתו הפעילה והן בצורתו הסבילה' נשא'שימוש בכינויים שונים לחיות המכילים את הפעל 

, למרות ריבוי השימוש בצורת הפעיל בפיוט המזכירות את מה שאנו מוצאים בהיכלות, רה זהבמק

אלא לכל היותר , לא ניתן להוכיח זיקה ספרותית ברורה בין הפייטנים השונים לספרות ההיכלות

 .לדבר על מצע תרבותי משותף ממנו הם שאבו

 

                                                                                                                                            
למען ': מתוך ההושענא" (עיניו בכל משוטטות ורואות // נשאותשגיא כח בעזו //  נושאותנחית מושבו חיות  // דכאות

 ).16-9' שו, אלהי הצבאות
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 ומסקנות סיכום. 4

 תחום הלשון) 1

המצוי גם בלשון ' ריגושי'מכילים מקצבים פשוטים יחסית וסגנון כתיבה  שביחידה זוקטעי השיר 

פייטנות קדם 'המבנה והמקצב מתאים לשלב מוקדם בתולדות התפתחות הפיוט המכונה . התפילה

 .ואכן גם הממצא הלשוני מעיד על כך', קלאסית

ון נוטה לסגנון כתיבה גבוה המתאים ללש זומבחינת אוצר המילים החומר שביחידה  

ואף לתיבות (תוך נטייה חזקה לשימוש באוצר המילים המקראי , )ולא ללשון חיה(ספרותית 

גם שימוש בלשון חכמים  וניתן למצואמקומה של לשון חכמים אינו נפקד , עם זאת). הנדירות שבו

ובייחוד ברובד ההימנוני (כפי שצוין ביחידה הקודמת תיאור מלא של לשון ההיכלות . מובהקת

; אינו יכול להתעלם מן הזיקה ללשון הפיוט או ללשון התפילה, )ר בו אנו דניםאש, שבה

ברם ראוי להעיר שהזיקה ללשון הפיוט באה במיוחד . והממצאים בפרק זה אכן מאשרים זאת

. ואין אנו מוצאים את החדשנות המוכרת מן הפייטנות הקלאסית, בתחום של צירופי הלשון

-ויצירתיות בתחום המילוני מאפיין גם את הפייטנות הקדם מאפיין זה של היעדרה של חדשנות

, באשר לזיקה ללשון התפילה. ומצביע על זיקתו של החומר שלפנינו לשכבה לשונית זו, קלאסית

עיקרה של זיקה זו מתבטא בשימוש  ,גם כאן, במקומות נוספים ברובד ההימנוני שנראהכפי 

 .ת הרגישו חירות לשבצם בשירותיהםאשר בעלי ההיכלו, בצירופים ליטורגיים מוכרים

ל חשפה ראיות לכך "השוואתם של שימושי הלשון שביחידה לשכבות השונות של לשון חז 

ואולם בניגוד למה שנמצא ביחידות אחרות שידונו , שאין להקדימה קודם לימי האמוראים

של החומר  אם כי כמובן העריכה הסופית(לא ניתן לאחרה הרבה מעבר לכך , בהמשכה של העבודה

 ).קופות מאוחרות בהרבהחלה בת

  

 תחום הספרות) 2

 :שאלת תיחומה ואחדותה של ספרות ההיכלות

מצאנו גם כאן . כמה מן המסקנות שעלו בעניין זה מצטרפות למסקנות שעלו ביחידה הקודמת

 מלאך': אשר מתייחד למשל בכינוי למטטרון ,'חנוך ג'שונותו של המקרופורם  המלמדות על ראיות

כמו כן מצאנו ברחבי ספרות . זאת בשונה מכל יותר החומר שבספרות ההיכלות'; שר הפנים

, ההיכלות וכן במקרופורם היכלות רבתי עצמו מסורות שונות של כינויים למלאך כלשהוא

לדעתנו יש לראות בכך עדות לעריכה הרופפת . במעמד של סומך' הפנים'המכילות את המילה 

 .כלות בכללותה ואת המקרופורם היכלות רבתיהמאפיינת את ספרות ההי
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 ל"שאלת היחס שבין ספרות ההיכלות ומחבריה לספרות חז

 נמצאהכך למשל . גם בנוגע לשאלה זו מצטרפות מסקנותינו לכמה מסקנות שעלו ביחידה הקודמת

התכתבות זו . ל לבין העיסוק במרכבה בהיכלות"התכתבות בין ערך לימוד התורה בספרות חז

אשר מציין בספרות ההיכלות את כסא הכבוד ואילו ' כלי חמדה'את ביטויה בצירוף  מוצאת

הכתרים ) 'קשורי'או (' קושרי'כמו כן לעומת המלאכים . ל הוא מוסב על התורה"בעולמם של חז

כתר 'ל של העדפתם של ישראל שנקשר "אנו מוצאים מגמה שונה בספרות חז, שבספרות ההיכלות

, כמובן, לעומת המגמה המרחיבה(ל "קומם של משרתי האל בספרות חזצמצום מ. בראשם' תורה

נשיאת האל וכסא 'ניתן למצוא בנוגע לסוגיית אפשרות ) את מקומם ותפקידם בספרות ההיכלות

, ל"התדיינות שלמה בספרות חז ישנה, לעומת החיות נושאות הכסא בספרות ההיכלות. 'כבודו

 .אשר תכליתה למנוע אפשרות שכזו

 

 הזיקה שבין הפיוט הקדום לספרות ההיכלותשאלת 

 נמצאהכך למשל . הזיקה לספרות הפיוט מצאה את ביטויה גם במישור הרעיוני וגם הספרותי

בייחוד בקינות (זיקה מעניינת בכמה מקומות בין תיאורי ההיכל הארצי החרב בפיוטים 

במסגרת הדיון ( לבין תיאורי ההיכלות השמימיים בספרות ההיכלות) המוקדשות לתשעה באב

פייטנים כמה מן הזיקות ספרותיות שונות בין  עלוכמו כן ). 'היכל דממה'ו', כלי חמדה'בצירופים 

 ,לבין מקורות מספרות ההיכלות) כ המיוחסות ליוסי בן יוסי"כגון הקליר ומחבר הקדושתאות ליו(

תרשישי ', 'חשמלי זוהר', 'ברורי בזק', 'קושרי כתרים': כגון(בייחוד בתחום של כינויי המלאכים 

אשר , זיקה זו תלך ותתחדד בקטעי השיר האחרים המשולבים במקרופורם היכלות רבתי). 'תוקף

חשוב לציין , ברם גם אם ניכרת במקרים אלה זיקה ספרותית. נדון בהם בהמשכה של העבודה

במקרה אחד . שאיננו יכולים להעריך את כיוונה של זיקה זו ולדעת מי השפיע על מי במקרים אלה

בכל אופן ביקשנו לטעון שמדובר במונח טכני המעיד על כך שהפייטנים הושפעו מספרות ההיכלות 

 ).לחיות הקודש' מדות'ראו הדיון בכינוי (ומרעיונות מרכזיים בה 
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 סיפור עשרת הרוגי מלכות: 121-107' סי] ג[

 תיומקומה במקרופורם היכלות רבסגנונה , תוכנה: מבוא כללי ליחידה. 1

 

שירות בדומה ואינו מכיל , נותו בכך שהוא נושא אופי סיפורימתבלט בשו זוהחומר שביחידה 

בקורותיהם של הרוגי  הסיפור המופיע ביחידה עוסק. )'ד-ו' יחידות ב(ליחידות העוטפות אותה 

וכפי  ,ואולם אין זהות בין הסיפורים. 'מעשה עשרה הרוגי מלכות' המוכרבדומה למדרש , מלכות

ים בולטים בין התיאור שלפנינו ישנם שינוי, )]1985[ריג ' בעקבות ג; ואילך 30: 2005(ן בוסתן שטע

שבמדרש המרטיר סובל ומקריב את עצמו לטובת בעוד . לבין התיאור המרטירי המופיע במדרש

לדעת . הרי שבתיאור המיסטי הוא ניצל באופן ניסי ללא צורך בסבל ובהקרבה עצמית, כלל ישראל

, לאחר שתוארה עליונותו של המיסטיקאי על פני אחיו היהודים בהמנונות הגדולהבוסתן 

עליונותו על פני האויבים ומראה את  שביחידה שלפנינובא הקטע , בתחילתו של המקרופורם

באופן אירוני למדי הממשל הרומי בחר להעניש את הרוגי מלכות . )האימפריה הרומית(שמבחוץ 

אחד מתוך –חנניה בן תרדיון ' אולם בדרך נס מתחלף ר. די אחיועל חטא מכירתו של יוסף בי

ומתוקף מעמדו הוא מוציאו להורג עשר פעמים , עם הקיסר הרומי לופינוס -עשרת הרוגי מלכות

סיפור זה משלב בתוכו גם את עניין הירידה למרכבה שכן אחד . במקומם של עשרת החכמים

ו של המקרופורם יתואר כמי שעסק בצפיית אשר בהמשכ(חנניה בן הקנה ' ר: מאותם חכמים

' כנגד עשרת החכמים והוריד את ר להיגזרידע על הגזירה שעתידה ]) 228-224' סי[המרכבה 

יש לשים לב לכך שהטרמינולוגיה המופיעה כאן בנוגע לירידה שונה ). 108' סי(ישמעאל למרכבה 

' כמו כן ר. )108' סי( בהפעיל' דיר'כאן מופיע הפועל . ממה שאנו מוצאים בשאר תיאורי הירידה

אלא הוא נפגש , כפי שהיינו מצפים, ישמעאל אינו רואה את כסא הכבוד ואת מה שמתרחש סביבו

עם סוריא שר הפנים ושואל אותו על אותה גזירה כנגד עשרת החכמים ומקבל ממנו הסבר למה 

בתי כקשר רופף שככל בשל כך ניתן לראות בקשר של יחידה זו לשאר החומר שבהיכלות ר 1.שקרה

, שמי שחיבר את הקטע מכיר את עניין הירידה ,אפוא ,נראה. הנראה נעשה בשלב מאוחר למדי

 .אבל מתאים אותה לגרסתו לספור עשרת הרוגי מלכות, לוקח אותה כמובן מאליו

בין הגרסאות השונות של סיפור עשרת הרוגי המתקיימים היחסים הספרותיים  שאלת 

ביקש להוכיח שהגרסה בהיכלות , למשל, )2005(מחקרו של בוסתן . ת במחקרנידונה רבו מלכות

הפוך שהגרסה בהיכלות רבתי היא המקור הקדום יותר  דן סובר, ברם. מאוחרת לגרסת המדרש

                                                 
 ).257-256: 2009(ראו גם שפר  1
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לדעתו הסיפור נוצר בקרב החוגים המיסטיים של בעלי  2.והיא זו ששימשה את מחבר המדרש

. טעים המרטירולוגיים מיתר החומר שבהיכלות רבתיההיכלות ובשלב מאוחר יותר הופרדו הק

כיוון שנדון בשימושי לשון , למרות שדיוננו בפרק זה לא יתיימר לעסוק בסוגיה זו באופן נרחב

אפשר שיעלו גם כמה , שונים ונבקש להסיק מכך מסקנות באשר לקדמותה או איחורה של היחידה

) ואילך 281: 2005(בחון את גישתו של בוסתן בייחוד ברצוננו ל. מסקנות הנוגעות לשאלה האמורה

לדעתו (הרואה בחומר המרטירי המשולב בהיכלות רבתי כמשקף מציאות מעולם הגאונים בבבל 

 ).חלק מההתנגדות להנהגת הכוהנים בקרב מנהיגות ארץ ישראל

המשולבים בהמשכו ' החבורה'קשרים ברורים למדי עולים בין החומר שלפנינו לבין קטעי  

לנתח חומרים אלה בסמוך לניתוח הקטע המרטירי שלפנינו  בחרתיבשל כך . מקרופורםשל ה

-93' סי(זיקה ליחידת הימנוני הגדולה  ניתן למצואכמו כן . ונייחד לכך דיון בנספח המצורף לפרק

 3.'כפי שצוין בראשיתו של הדיון ביחידה א, בכמה מטבעות לשון החוזרים בשתי היחידות) 81

מחבריה לא נמענו מחזרות , באופי סיפורי, כאמור, מתאפיינת הנידונה למרות שהיחידה

מאפיין זה מכתיב  4.וגיבובים בדומה למה שאנו מוצאים בחלקיו האחרים של היכלות רבתי

 .כפי שנראה בהמשך, שימוש באוצר מילים מגוון וממילא גם היזקקות ללשון המקרא

 

 

 

 

 ידהשל היח באוצר המיליםמאפיינים מרכזיים . 2

 

ניתן למצוא גם כמה מילים מיוונית אשר , עם זאת. החומר שביחידה שלפנינו כתוב בעיקרו עברית

;  120' סי( 'הגמון'  :כגון, )על הזיקה ללשון חכמים ראו עוד בהמשך(נקלטו בלשונם של חכמים 

ήγεμών( , קיסר'או ')יפוריאופי ס, כאמור, הנושא, בהקשרו של חומר זה).  120, 113, 112' סי ,

                                                 
 ]).1974[ג "תשל; ם"תש(ראו דן  2

על ) 145הערה , 44: 1992(וכן הערתו של שפר ) 241-239: 2005(לקשרים שבין שתי יחידות אלה ראו גם אצל בוסתן  3

עשרת הרוגי כך שקדושתו ומעלותיו של הצופה במרכבה המתוארות בהמנוני הגדולה הן הסיבה להכנסת סיפור 

 .מלכות להיכלות רבתי

נגע צרעת וספחת ובהרת וכל ; )110' סי" (ומכות גדולות עזות וקשות נוראות ומבוהלות כבדות ומנוולות: "למשל 4

 ).118' סי" (עז וחזק וקשה לבו"; )117' סי" (כל בושה זו כל כלימה זו כל נזיפה זו"; 1109' סי" (מיני נגעים
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כפי , ל מול חלקה של לשון חכמיםמעניין יהיה לבחון את חלקה של לשון המקרא המשוקעת בו א

 :בקש לעשות בסעיפים הבאיםשא

 

 :זיקה ללשון המקרא. א

מסופר בה ניכר שמחברה ביקש לשוות למעשה ה, למרות שאין ביחידה שלפנינו המנונות או שירים

שימוש : כגון, שימוש רב יחסית באוצר מילים מן המקראל עניין זה משתקף בנטייה. סגנון גבוה

 ונבאשוולא עוד אלא שסרחו ": 'הסריח'בהוראת ( 'באש': הפעלים; )110' סי( 'אשר'במילת הזיקה 

בהוראת ( 'נבל' 6,)]109' סי" [ייכחדו", ]108' סי" [להכחיד"( 'כחד' 5,))113' סי" (בכל היכל מלכותו

'; כליון והשמדה'בהוראת ( 'ספה' 7,])113' סי" [וניבלוהוניוולוהו  מה עשו לו לאותו רשע"'; חרפה'

לפיכך עז וחזק וקשה (" 'עזז'-ו] 117' סי" [עמו תספהימות הוא וכל בני ביתו הללו ואף כל רומי "

 ;])111' סי" [בשמחת כנור ועוגב ונגילה(" 'נגילה'צורת העתיד המוארך  8;])וי "כ[ 118' סי" (לבו

 10).111, 110, 108' סי( "קמהנ"-ו )117' סי" (כלימה" 9,)117' סי( "חרפה": התיבות

או (כצורתם , הנטייה לסגנון המקראי באה לידי ביטוי גם בשיבוץ של ביטויים מקראים              

" לעשות נקמה ונפלאות" 12,)111' סי" (משתה ושמחה" 11,)110' סי" (יום נקמה: "כגון, )בשינוי קל

                                                 
המצוי הרבה בלשון ' סרח'(פועל אחד אופייני ללשון חכמים . ת שיש לפנינו כפל לשוןבקטע המצוטט ניתן לראו 5

' באש'והפועל ]) 7מט ' יר" [ָאְבָדה ֵעָצה ִמָּבִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתם: "אם כי פועל זה מצוי פעם אחת גם במקרא; חכמים

 .המאפיין את לשון המקרא

הוא נפלט בלשון חכמים ושב ועולה הן , לעומת זאת. נפעל ופיעלפועל זה משמש בלשון המקרא בבניינים הפעיל  6

 .בלשון התפילה והן בלשון הפיוט

לצד לשון חכמים שבה ") ניבלוהו("במשפט המצוטט ניתן לראות כיצד שילבו מחברי הקטע את לשון המקרא  7

 ).357' עמ, ג, תלמודים, לוי(ו /בחילופי הגאים ב' ִנֵּול'הופיעה הצורה 

) 'חזק'ו' עז'(בציטוט שלפנינו ניתן לראות כיצד ישנם פעלים מלשון המקרא . י ב משובש ככל הנראה"וסח שבככאן הנ 8

 ). 'קשה'(ולצידם פועל מלשון חכמים 

ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו ׂשְֹטֵני ַנְפִׁשי ַיֲעטּו (" 13 עא 'וראו תה). 117' סי" (זו וכל כלימה זו חרפהאומר לך כל בושה זו כל : "ראו 9

 .ש"שבו מופיעות גם המילים חרפה וכלימה וגם השורש בו") ְרָּפה ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתיחֶ 

אף בלשון בן סירא ובלשון המגילות היא ו) 7קמט ' תה, 17כה ' יח, 10כ ' רי: למשל(תיבה זו שכיחה בלשון המקרא  10

עמים אחדות ותמיד בזיקה לכתובים והיא נקרית פ, לעומת זאת בלשון התנאים שימושה מצטמצם ביותר. משמשת

; )מתוך תפילת ערבית" (העושה לנו ניסים ונקמה בפרעה: "יש להוסיף שהיא משמשת גם בלשון התפילה. מקראיים

 ).202: ד"תשנ(מן 'ראו תורג

 ".ְלִהָּנֵקם ִמָּצָריו יוֹם ְנָקָמהְצָבאֹות  'הְוַהּיֹום ַההּוא ַלאֹדָני : "10ו פרק מ 'על פי יר 11

 .22, 18, 17' ו אסרא 12
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 16,)112' סי" (אשת נעוריו" 15,)112' סי" (פליט ושריד" 14,)111' סי" (ועוגב כנור" 13,)111' סי(

  19).110' סי" (נגע צרעת וספחת ובהרת" 18,)113' סי" (היכל מלכות" 17,)112' סי" (מחמדי עיניו"

כפי שעולה , לעיתים מחברי הקטע נטו לשבץ בלשונם אפילו מספר מילים מתוך הפסוק המקראי

שבו משובץ , "לאמר לך והכחד מאבירי ישראל כל נתח טוב ירך וכתף) "... 1: מן הדוגמות הבאות

) 2; )4כד " (ִמְבַחר ֲעָצִמים ַמֵּלא ָּכל ֵנַתח טֹוב ָיֵר! ְוָכֵתףֱאֹסף ְנָתֶחיָה ֵאֶליָה " :הפסוק מיחזקאל

המצטט , )108' סי" (על צבא המרום במרום' ושמורה לו נקמה להנקם ממנו עד שתגיע יפקוד ה"

 .21כד ' תוך הפסוק בישמ

 

 :ל"זיקה ללשון חז. ב

המשתקפת הן , השימוש בלשון גבוהה ובמליצות מקראיות אינו מחפה על הזיקה ללשון חכמים

זיקה זו באה לידי ביטוי בשמירה על קווי לשון המאפיינים את לשון . בדקדוק והן באוצר המילים

ו על דרך "גזרת ע, ])112' סי" [שתיירנ", ]110' סי" [נתמלא("שימוש בנתפעל : כגון, חכמים

, "היה פולטו", "היה שולח("בינוני + ' היה, '])113' סי" [מתבייש", ]112' סי" [נשתייר("השלמים 

אותו ל לומה עשו (" המבנה תחבירי בעל הכינוי המקדים ,])113' סי" [היה מתבייש", "היה בולעו"

  ]).121' סי" [ואומרמכריז : "כגון(הנשוא ושימוש בפועל עזר המשלים את , ])113' סי" [רשע

, נקרות ביחידה מבחר של מילים המאפיינות את לשון חכמים באופן מובהק, מלבד זאת           

ר', )109' סי( "התראה" 22,)121' סי( "הרהור" 21,)x3( "גזירה" 20,)119' סי( "גהינם": כגון ֶמ ' סי( 'ֶז

                                                 
+ ' עשה'והשני ") ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַּבּגֹוִים: "7קמז ' תה(' עשות נקמה'כאן ישנו שילוב של שני צירופים מקראים האחד ל 13

 ]).4קלו ' תה[ ֹ"ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדוֹ ("' נפלאות'

 .21ד ' ראו בר 14

 . 22איכה ב ; 14מד ' ראו יר 15

 ).6נד ' יש( 'אשת נעורים'צירוף המקראי מתבסס על ה 16

 .6א כ "עולה כמה פעמים במקרא ראו למשל מל 'עין'+  'מחמד' 17

  ).26ד " (ִלְקָצת ַיְרִחין ְּתֵרי ֲעַׂשר ַעל ֵהיַכל ַמְלכּוָתא: "על פי דניאל 18

 ).2יג " (ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אוֹ : "על פי הפסוק מויקרא 19

, 8טו ' יהו(אך שם הכוונה למקום בדרום ירושלים שבו הקריבו בנים למולך , תיבה זו אומנם מצויה בלשון המקרא 20

: ח"תשמ, ראו גם גלוסקא(בלשון התנאים תיבה זו מציינת את מקום משפטם של הרשעים לאחר המוות ). 31ז ' יר

אולם מבחינה , ככל הנראה ישנו קשר בין משמעה של תיבה זו בלשון המקרא לבין משמעה בספרות התנאים). 256

 ). 'הנם-בן) א(גי': בלשון המקרא מופיע(צירוף של שתיים שלוש תיבות הפך לתיבה אחת : צורנית חל שינוי
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' סי" (מין" 26,)107' סי( "כרך", )121' סי( "כרוז" 25,)110' סי( "כך" 24,)121' סי( "כאילו" 23,)111

, 110' סי( "שעה" 30,)120' סי( "צורה" 29,)110' סי( "פרוטה" x2[,28[ 110' סי( "נייר" 27,)111, 110

" חזור"( 'חזר': הפעליםלרשימה זו ניתן להוסיף גם את  32.)]109' סי" [תנאים"(תנאי  31,)120, 112

                                                                                                                                            
לא "; )108' סי" (זו גזירהלהשלים [...] ומכרו  וגונב איש גזירתלהשלים [...] לאמר לך והכחד מאבירי ישראל : "ראו 21

תיבה זו אינה נקרית בלשון המקרא והיא עולה בלשון ). 110' סי" (ומכות גדולות גזירותהספיק לומר לסופר כתוב 

ת "בהוספות בעשי(כמו כן היא מופיעה גם בתפילה ). 246: ח"תשמ(ראו גלוסקא , באשר לשורשיה הארמיים. חכמים

וכלה דבר וחרב ורעב ומשחית ומגפה וכל מחלה וכל תקלה וכל גזרה רעה מעלינו ומעל כל בני : "תפילת עמידהל

 ").בריתך

בלשון התנאים לעומת זאת היא מצויה פעמים אחדות ). 2ד ' דנ(תיבה זו מופיע פעם אחת בחלק הארמי של המקרא  22

מתוך " (ושמרני מבוא לידי הרהור עבירה: "זוגם בלשון התפילה אנו מוצאים שימוש בתיבה ). ד,משנה נזיר ט: למשל(

 .ל"דומה שתיבה זו הגיעה לתפילה מלשון חז). ברכות השחר

ולמעט היקרות  נדירה בלשון התנאיםתיבה זו ). 111' סי" (זמרשאמר נשיא בשמחתו הכניסו לפנינו כל מיני : "ראו 23

עולה בלשונם של ' מיני זמר'הצירוף  כמו כן גם. היא עולה בעיקר בספרות האמוראים) י,יב(אחת בתוספתא 

 ).ג"נה ע, ה,סוכה ה, ירושלמי: למשל(האמוראים 

וראו בנדויד ; )4ז ' אס, 6ו ' קה(כשלעצמה נדירה ומאוחרת במקרא ' אילו'ל ואפילו "מילה זו נתחדשה בלשון חז 24

 ). 351: ז"תשכ(

 ).441: א"תשל(ראו בנדויד ; המקראית' ככה'לית ל"מילה זו היא החלופה החז 25

יש להעיר ). 358: ן"תש, ראו גם שרביט(' עיר'ולעומתה מצאנו בלשון המקרא את , תיבה זו עולה בלשון חכמים 26

על ). ב"סנהדרין כא ע; ב"בבלי מגילה ו ע: למשל(עולה לראשונה רק בספרות האמוראים ' כרך גדול שלרומי'שהצירוף 

 .איחורו של החומר שביחידה ראו עוד בהמשך

יחד עם זאת בלשון המקרא היא באה . מצויה הן בלשון התנאים והן בלשון המקרא', סוג'ה מין במשמעות התיב 27

לעומת זאת בלשון התנאים ). 15יא ' ויק; 11א ' בר:  ראו למשל(למינהם , למינה, למינהו, למינו: 'לעולם עם המילית ל

כפי ' xכל מיני 'כמו כן צירופים בדגם . אותו כאןבאותו אופן שאנו מוצאים ', היא באה כתיבה גרורה ללא המילית ל

 .ל"רווחים בספרות חז ביחידה זושאנו מוצאים 

 ).756:ח"תשמ(גלוסקא  על תיבה זו וזיקתה לארמית ראו  28 

תיבה זו ). 110' סי" (אחת בפרוטהעד שיש שעה שיאמר אדם לחברו הילך רומי הרשעה היא וכל אשר בה " :ראו 29

 )א,קידושין א: למשל(היא עולה לראשונה בלשון המשנה אינה מצויה במקרא ו

 ).1016: ח"תשמ(ראו גלוסקא  30

בחלק הארמי של המקרא היא נקרית ). 'עת'שם נפוצה התיבה (תיבה זו אינה מצויה כלל בחלק העברי של המקרא  31

ר השימוש בתיבה זו עיק ,לעומת זאת. כמו כן אין היא עולה בלשונו של בן סירא או בלשון המגילות. חמש פעמים

, 110' סי" (שעה)ה(באותה "עולה הצירוף  ביחידה זוכן כמו . שבה היא הופכת לנפוצה ביותר, בלשון התנאים מתועד

 ).1213: ח"תשמ(לשורשיו הארמיים ראו גלוסקא  ;)120, 112
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 'תרה' 35,)]110' סי[ "הספיק" ';הספק'בהוראת (' ספק' 34,)]121' סי" [יזמכר"( 'כרז' 33,)]117' סי[

: כגון, ניתן להוסיף גם כמה צירופים שונים השגורים בלשון חכמיםכמו כן   36).]109' סי" [התרו"(

ולא עוד ", ])x2[ 113' סי" (-כיון ש", )118, 117, 113' סי" (מפני מה", )108' סי" (ניתנה רשות"

' סי" (היאך" 37,)110' סי( "כלי מתכות", )121' סי" (כאילו", )118' סי" (לפיכך", )113' סי" (אלא

203 ]x2([. 

 

. איחורו של חומר זה המלמדים עלו, הנקרים בחומר שלפנינו שימושי לשון ראוי לציין גם כמה

 :ות הבאותאהדוגמכך עולה מן . חלקם אף מצביע על זיקה לתקופה המאוחרת לימי האמוראים

 :נפטר לבית עולמו הצירוף .1

 )119' סי" (לבית עולמךבה  נפטרתעצב במידה זו שאתה " 

" ִּכי ֹהֵל$ ָהָאָדם ֶאל ֵּבית עֹוָלמוֹ ("' בית עולם'+ הלך 'בלשון המקרא מצאנו פעם אחת את הצירוף 

, יש לשייך ביטוי זה לעברית המקראית המאוחרת) ואילך 64: 1992(לדעת הורביץ  38).5יב ' קה(

+ ' הלך': כן בטקסטים השייכים לתקופה הקלאסית מוצאים צירוף חלופי המביע אותו ענייןש

                                                                                                                                            
 ).109' סי" (בו והתנו בו התרוכל ההתראות הללו וכל התנאים הלו : "ראו 32

על פועל זה בלשון חכמים ראו גם מורשת ). 117' סי" (ל אותו חכם שלא יהרגבך ע חזורמרי קיסר : אמרו לו: "ראו 33

 ).162-160: א"תשמ(

ְוַהְכִרזּו ֲעלֹוִהי ִּדי ֶלֱהֵוא : "אך הוא מצוי פעם אחת בארמית המקראית, אינו מצוי בעברית המקראית' הכריז'הפועל  34

: א"תשמ(מורשת . מצוי בחלק הארמי של המקרא) 4ג ' דנ" (כרוזא"כמו כן  השם ). 29ה ' דנ" (ַׁשִּליט ַּתְלָּתא ְּבַמְלכּוָתא

ומציין שלפי כל המילונים מוצאו של הפועל , בין הפעלים שנתחדשו בלשון התנאים' הכריז'מונה את הפועל ) 196

ב בפועל זה בלשון המשנה לדיון נרח). 17**, 16**הערות : שם(מיוונית ושיש הטוענים שמוצאו מפרסית או מאכדית 

 ).ואילך 151: ט"תשנ(ראו גם שמש 

שורש זה אינו במקרא והוא עולה לראשונה ). 110' סי" (לא הספיק לומר לסופר כתוב גזירות ומכות גדולות: "ראו 35

 ).841: ח"תשמ(ראו גם גלוסקא . בבן סירא ואחר כך בלשון חכמים

 )392 :א"תשמ(על פועל זה בלשון חכמים ראו מורשת  36

תהתיבה ; )110' סי" (כלי מתכותועל הכסף והזהב ועל הפירות ועל כל ... ותוריד שחין לח : "ראו 37 ֶכ ֶּת אינה עולה  ַמ

ראו (מאפיין את לשון חכמים ' כלי מתכות'גם הצירוף . והיא מופיעה לראשונה בלשון המשנה, כלל בלשון המקרא

 ).ט ועוד הרבה,למשל משנה ביצה ב

ביטוי דומה ). 208: 1944, וילסון'; בית עולם'( pr n dtרית שבה נקרא קבר במצ, כפי הנראה, הואמקור הביטוי  38

 ).ואילך 64: 1992(ראו הורביץ ; בתדמורית ובסורית, מופיע גם בפיניקית
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מתועד הרבה בארמית ' בית עלם'כמו כן הצירוף  39).2-1א ב "מל; 14כג ' יהו( 'בדרך כל הארץ'

 בה אנו מוצאים צירוף חלופיש, מלשון התנאיםלחלוטין צירוף זה נעדר  ,לעומת זאת. יהודית

' עולמים)ה(בית 'בשל העובדה שהצירוף  ,ככל הנראה, זאת .'נפטר מן העולם': ענייןהמביע אותו 

נפטר לבית 'רק בספרות מאוחרת יותר מחליף הצירוף  40.שימש בלשונם ככינוי לבית המקדש

ומגו מרעיה אפטר לבית ("בבבלי הוא מתועד פעם אחת . את הצירוף שרווח בלשון התנאים' עולמו

ג ,ב ר"ויק; כד, איכה רבה(וכן כמה פעמים במדרשים הקלאסיים , ])א"נג עבבא בתרא ק" [עולמיה

מופעיו של צירוף זה הולכים ומתרבים בספרות ]). צה' עמ, שם[ז ,שם ד; ]לח' עמ, מרגליות' מהד[

 ).דוגמת סדר אליהו רבה(הגאונים ובמדרשים מאוחרים 

  ): 108' סי( סמאל שרה של רומי .2

המוחזק כאחד מן (' פת בספרות ההיכלות במקרופורם חנוך גכינוי זה מופיע פעם נוס

סמאל 'וגם השימוש בצירוף ' סמאל'למעשה גם השימוש בשם   41).המקרופורמים המאוחרים שבה

' סמאל'על פי החומר המתועד במאגרי המילון ההיסטורי השם . מעידים על איחור' שרה של רומי

תיאודור ' מהד[ד ,נו(ודדת במדרש בראשית רבה ופעם ב) ב"סוטה י ע(ניקרה פעם בודדת בבבלי 

תפוצתו הולכת וגדלה במדרשים המאוחרים המשתייכים לרובד של ספרות ]). 598' עמ, ואלבק

סמאל 'מלבד זאת הקשר בין סמאל לבין רומי ובפרט הצירוף  42.התנחומא ובספרות מאוחרת יותר

   43.רש התנחומאלראשונה רק במד, עולה מחוץ לספרות ההיכלות' שרה של רומי

 : שמועה קשה הצירוף. 4

 )107' סי" (ישמעאל אותו חמישי בשבת היה כשבאתה שמועה קשה מרומי' ר' אמ" 

                                                 
 ). 64: 1992(ראו הורביץ  ;שאף בסורית אנו מוצאים ביטוי זה יש להעיר 39

 ).37רה הע, 68: 1992(ראו הערתו של הורביץ  40

רה של פרס וכותב עונותיהם של עם סמאל שרה של רומי ועם דוביאל שהשטן יושב  בכל יום ויום: "42' ראו סי 41

 .])וי "כ[ 42' סי( "ישראל על פנקסאות

 מתועדכמו כן שם זה  ).x1(ותנחומא ) x4(שמות רבה ) x9(פרקי דרבי אליעזר : שים המאוחריםוזוהי תפוצתו במדר 42

מדרש אלפא ביתות , הבדלה דרבי עקיבא, מדרש כונן, אגדת בראשית: כגון, רשית מאוחרת יותרגם בספרות מד

 .ובמדרש פטירת משה

עליו מלאך ונתגשש  הביא[...]  נטל ממנו כל אותו דורון. והביא עליו עשו ובקש להורגו: "ח, ראו תנחומא וישלח 43

ונעשה . 'וירא כי לא יכול'' שנ ,שבקש להרגו שרה של רומיסמאל זה  -'ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו' :אמרשנ, עמו

' מהד[א ,מח(' שרה של אדום': בחיבור אגדת בראשית הוא מכונה בכינויים דומים, בספרות מאוחרת יותר". צולע

 ]).108' עמ, בובר' מהד[ב ,נד(' שרה של עשו'ו]) 125' עמ, מהד בובר[ב ,סב; ]96' עמ, בובר
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רק "). שמועות רעות: "וכן ברבים" (שמועה רעה"בדרך כלל אנו מוצאים שימוש בצירוף המקראי 

 ,אזנים שמניםמפני מה מי : "ברובד התנחומא אנו מוצאים לראשונה את הצירוף שמועה קשה

, תנחומא" (אלמלא תופשה באזניו מתקשרת בלבו ומת ,שמועה קשהשבשעה שאדם שומע באזניו 

 . )יח, קורח, ר"במ|| א , חוקת

 :שינוקשם הפעולה . 4

 )120' סי(" ותפשוהו והטילוהו באש והיה בשינוק ובתוך השריפה"... 

שר 'ביחידת  ק גם"שימוש בשורש שנ ניתן למצואאנו  ביחידה זוהנקרה ' שינוק'מלבד שם הפעולה 

ייגעו בתורה במדה שהן יגיעין ובאין מן הדורות ואילך יקיימוה בעמל : "במימרה הבאה', תורה

ואכן , מסתבר אפוא שמדובר בהוראה שקשורה במצב של צרה ומצוקה). 292' סי" (ובתשניק גדול

, "צרה וצוקה"רגום לכפי שעולה למשל מלשון הת, מצוי בארמית בהוראה זו' שנק'הפועל 

אינו מצוי במקרא ובספק רב אם ניתן ' שנק'השורש  44).27ראו משלי א " (שינוקא"המתורגם 

על פי הנתונים המופיעים במאגרי המילון ההיסטורי מכל מקום  45.למצוא אותו בלשון התנאים

) ]x1[ פסיקתא רבתיו] x1[ תנחומא ילמדנו(השימוש בשורש זה מאפיין ספרות מדרשית מאוחרת 

 46).אצל פייטנים מאוחרים לו וכןפעמים אצל הקליר  4נקרה (וכן את לשון הפייטנים 

 

אנו מוצאים בחומר שלפנינו חיקוי של סגנון הכתיבה ההלכתי המאפיין את , מלבד ראיות אלה

ותוריד " :דוגמה לכך ניתן לראות בקטע הבא. באופן שמסגיר את השימוש במקורו, ל"לשון חז

י "כ[ 110' סי" (אדם ועל הבהמה ועל הכסף ועל הזהב ועל הפירות ועל כל כלי מתכתשחין לח על ה

                                                 
). 113הערה , כד: ח"תשכ(שבלשון התרגומים ראו אורבך ' שינוקא'ל' שר תורה'ה מתוך באשר לזיקה של הציטט 44

ראו (בסורית ומנדעית , )561: 1992, סוקולוף(והגלילית ) 1166: 2002, סוקלוף(שורש זה מצוי בארמית הבבלית 

 ).12**הערה , 402: א"תשמ(ראו מורשת , )sanāqu(יתכן גם שחדר בתיווך הארמית מהאכדית ). 791: מילון, ברוקלמן

המכילתא (כיוון שהוא ניקרה במדרש תנאים , מונה אותו במדור הפעלים המסופקים) 402: א"תשמ(מורשת  45

' עמ[לה ,שם לב, ]196' עמ, הופמאן' מהד[ב ,לב( והן מצערין אותן ומשנקין אותן, הרני מוסרן למלכיות): "לדברים

מוגבל את הממצא  ויש לקבל בערבון, ק אם הוא אכן חומר תנאיברם החומר שנאסף על ידי הופמאן בספ]). 201

ואינו , מלבד זאת שורש זה אינו מתועד במקור אחר מספרות התנאים). 28: א"תשמ, ראו מורשת( העולה ממדרש זה

' מהד[שכה " (והם משתעבדים בהם, מוסרם לארבע מלכיות: "שם מופיע במקום(מצוי במקבילה מספרי דברים 

 ]).377' עמ, והורוביץפינקלשטיין 

שתשנקו אתו  [...]לכם מלאכי אף וחימה  נימוסר א: "ספר הרזיםב אלה שורש זה מתועד גם היקרויותמלבד  46

 )70' עמ, מרגליות' מהד', רקיע א" (אתוותשחיתו 
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. והדברים שקיבלו שחין) 'כל כלי מתכת'(בקטע זה לא ברור מה לפירות עם שאר המתכות  47.])ב

הדמי : כהימשכות של מחבר הקטע אחר לשונה של המשנה במסכת דמאי, דומה שניתן להבין זאת

. הפירות עלכסף על נחשת ונחושת . ונחשת על נחשת כסף על כסףומחללין אותו [...]  אין לו חומש 

במקרה זה לא רק שניתן להצביע על תלות של מחברי ). ב,א" (ובלבד שיחזור ויפדה את הפירות

אינו תואם ניכר הרושם שמדובר בחיקוי שאלא גם כאן , המקור מספרות ההיכלות במקור התנאי

ליים "במקורות חז) ?אולי אפילו שליטה בעל פה(מצד אחד שליטה מאפיין זה של . את העניין

אנו נפגוש גם במסגרת קטעי , ומצד שני שיבוץ של מקורות כאלה באופן שאינו תואם את ההקשר

 .לקמן' החבורה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
כלי ועל הכסף ועל הזהב ועל כל : ".. שם מופיע( 22מי "למעט כ, נוסח זה מקוים מכל עדי הנוסח שבסינופסיס 47

כפי שעמדנו על כך לעיל בפרק שסקר את (יד שמשמר גרסה טובה בחלק מן המקרים -למרות שמדובר בכתב"). חמדה

ובמיוחד משום שכך מתועד בכתבי (במקרה זה נדמה שהנוסח הקשה עדיף , )טיבם של כתבי היד השונים של ההיכלות

 .ונית יותרוככל הנראה מעתיקו של כתב היד ניסה לשנות לגרסה הגי) יד רבים
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 צירופים אופייניים לספרות ההיכלות . 3

 

ים לצורך כינוי האל או לציון מקום ביחידה שלפנינו אנו מוצאים מעט שימושי לשון המשמש

) 121, 119, 111, 110' סי(' זהרריאל יוי אלהי ישראל': שני הכינויים הרלבנטיים בהקשר הם. שבתו

צירופים אלה נידונו כבר . ככינוי למקום מושבו בשמים) 121' סי(' ערבות רקיע'-ו, ככינוי לאל

 .בפרקים קודמים ועל כן לא נייחד להם דיון לקמן

' סי( 'סוריא שר הפנים' :גע למלאכים נזכרים בחומר שלפנינו שני הצירופים הבאיםבנו

שר מבין שניהם טרם נידון הצירוף  48.)112' סי( 'בית דין שלמעלה'ו )120, 119, 118, 117, 110, 108

 .ועל כן נייחד לו דיון לקמן הפנים

 49,)120, 119, 118, 117 'סי(' ידיד': כמה כינויים הנוגעים לאדם נזכרים בקטע שלפנינו 

' סי(' חכמי ישראל, ') 198, 121, 120, 108, 107' סי(' אבירי ישראל, ')109, 108' סי(' עשרה אבירים'

אשר  עשרה אביריםו אבירי ישראלבמסגרת זו נעסוק בצירופים  50).111' סי(' חברים'ו) 120

 .חוזרים יותר מפעם אחת בספרות ההיכלות

 

 

 

 

 

                                                 
 .צירוף זה נידון לעיל ביחידת המנוני גדולה 48

נקודה מעניינת היא שבדומה ). א"תשע(במקורות השונים ראו טלשיר ' ידיד'לדיון עדכני בעניין שימושה של המילה  49

התייחד לא סתם לציין יחסי אהבה או ' ידיד'למה שאנו מוצאים בספרות ההיכלות גם בספרות קומראן משמעו של 

שהוא בן אנוש בדרגת , כלומר בין אלוהים לשליחו הנאמן, רות אלא להבעת יחס של קרבה בין השליט לאיש סודוחב

' ידידים'. העולים למרומים וחולקים מושבם עם המלאכים, ומנהיג עדת קומראן) את לויוצו(כך מתכנים לוי . מלאך

 ).41: א"תשע(שיר ראו טל; הוא כינוי לבני עדת קומראן אשר מעמדם כשל מלאכי השרת

, מופיע עוד כמה פעמים בהיכלות רבתיוהוא , מתייחס לחכמים המתוארים בסיפור עשרת הרוגי מלכותכינוי זה  50

. בור החומר המרטירי לחומר החבורהבכך ניתן למצוא ראיה נוספת לחי). 237, 228, 225, 203(וכולם בקטעי החבורה 

הופך , לציין אדם שאינו עם הארץ, טכניתות עבלשון התנאים במשמ משמשה) ים(כמו כן ראוי לציין שהכינוי חבר

עניין זה יש  .)155 הערה, 234' עמ, ראו לקמן(בתקופות מאוחרות יותר לתואר שזכו בו חכמי ישיבות ארץ ישראל 

) שידון בנספח לפרק זה(לצרפו לראיות נוספות שמצאנו לכך שיש לשייך הן את החומר המרטירי והן חומר החבורה 

 .למציאות ארץ ישראלית כפי שנבקש לטעון לקמן



211 
 

 אבירי ישראל/ עשרה אבירים . 1

 

והן  51,ככינוי או כדבר שבח לאל' אביר' הן בתואר למדי בספרות ההיכלות ישנו שימוש נרחב

שמילה זו  ניתן למצוא ביחידה זו 52.שימוש בצורת הרבים של השם ַאִּביר ככינוי למלאכיםב

חכמים אלו מכונים . משמשת ככינוי ספציפי לאותם חכמי ישראל שבסיפור עשרת הרוגי מלכות

, 120, 109, 108, 107' סי" (אבירי ישראל"או בצירוף הסמיכות ) 109, 108' סי" (עשרה אבירים"

כמו כן . המשולב בהיכלות רבתינמצא אפוא שצירוף זה מאפיין את החומר המרטירי ). 198, 121

) ראו דיון בהמשך הפרק(' החבורה'בתוך קטע המשתייך לחומר  198' הימצאותו של צירוף זה בסי

 .  שוב את הזיקה של חומר זה לקטע המרטירי שלפנינו מחדד

' המיוחד לה) במשקל ָקִטיל" (ָאִביר"בין התואר  ישנו הבדלידוע הוא שבלשון המקרא 

 ]5, 2קלב ' תה; 16ס , 26מט ' יש; 24מט ' בר" [אביר יעקב"כמו (ומופיע תמיד במעמד של נסמך 

 53.המיוחד לבשר ודם ובעלי חיים ,)במשקל ַקִּטיל" (ַאִּביר" לבין, )]24א ' יש[" (אביר ישראל"ו

בלשון המקרא אנו מוצאים . מקובל להניח שההבדל בניקוד מוצאו ברצון להבחין בין קודש לחול

הן ביחס לאדם והן (כשהחוט המקשר ביניהם הוא עניין חוזק וגדולה , שימושים שונים לשם ַאִּביר

ככינוי  אביריםבהיכלות של  המופיעאת השימוש בין השאר ניתן למצוא אף ). ביחס לבעלי חיים

כמתייחס ) 25עח (' המופיע בתה" לחם אבירים"ואכן התרגומים העתיקים פירשו את  54.למלאכים

  56.עקיבא בתלמוד הבבלי' ופירוש זה מופיע גם משמו של ר 55,ללחם של המלאכים

                                                 
 .ועוד) 254' סי" (אביר בחכמה ובכל רז) "191' סי" (מלך אביר" "כינוייםלמשל ה 51

 ).154' סי" (לקול אבירים משוררים בחיך ערב, לקול משרתים: "ראו למשל 52

 ).ח"תש(וכן מלמד ) 49-39: ז"תשט(סיני -ראו טור 53

לחם אבירים : "25עח ' על פי הפסוק בתה, מציינים הוראה זו) מילון, וקדרי BDB: למשלראו (המילונים השונים  54

 .לטענתה הוראה זו אינה נמצאת במקרא. בעניין זה) 7: ג"תשי(נדב -ויש להשיג על דבריה של זליקוביץ". אכל איש

והשוו חכמת . άρτον άγγέλων: ובתרגום השבעים מתורגם, "מזון דנחת ממדור מלאכיא: "בתרגום הארמי מופיע 55

ראו על כך אצל ; רעיון המזון המיוחד של האלים מצוי גם בספרות המזרח הקדום. הסורי והוולגטה, 20שלמה טז 

 ).29: ב"תשס(מזור 

, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, )25עח ' תה(' לחם אבירים אכל איש': תנו רבנן: "ב"כך מופע בבבלי יומא עה ע 56

ישמעאל ' מופיעים רק דברי  ר 84' עמ, ובספרי במדבר פח 167' ג עמ"פ, במכילתא ויסע, עומת זאתל". עקיבא' דברי ר

עקיבא ראו אצל אורבך ' לדיון בדעתו של ר. ד, והשוו גם למופיע במדרש תהילים עח. כאיברים" אבירים"שהסביר את 

 ). 129: ט"תשכ(
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 ,ומת זאתלע .מופיע רק במקומות ספורים בלבד אבירשימוש במילה הבלשון חכמים 

הצירוף  ,זאת ועוד. 'גדול'הכינוי הרווח אצל חכמים לציון אדם נעלה בחכמה ובמעמד הוא 

בהיכלות אינו מצוי כלל בספרות  המופיע' אבירי ישראל'ואילו הצירוף ' גדולי ישראל'המקובל הוא 

שכן עיון מעמיק , לא הייתה בשימוש בלשון חכמים אבירכמו כן מסתבר שהמילה . חכמים

ואין , ל מלמד שכולן קשורות בפסוקים מקראיים"קרויות השונות של מילה זו בספרות חזבהי

 . מקרה אחד של שימוש חופשי

' עשרה אבירים'ובצירוף ' אביר'מבין כל המקורות הספרותיים השימוש במילה , ברם

בדומה למה שרווח בספרות ההיכלות . בהיכלות דומה בעיקר למה שאנו מוצאים אצל הפייטנים

אשר אימתך : "למשל אצל יניי שעולהכפי  ככינוי למלאך' אביר'את השם  ניתן למצואגם בפיוט 

מתוך הקדושתא " (ומוראך עליהם/ ביברואי קרח  ביבלולי קדח //  באבירי אומץ/ באראלי אומן 

מצוי כבר ' עשרה אבירים'כמו כן הצירוף הנידון עצמו  57).2-1' שו', אשר אימך באראלי'כ "ליו

הופשטו מני עדיים // במאסי דברות עשרה  אז: "יניי ומשמש ככינוי לעשרת הרוגי מלכותאצל 

', אז במאסי דברות'מתוך הקדושתא " (ושתיתי כוסות עשרה//  אבירים עשרהולעו מני ב // עשרה

אלהים 'מתוך הסילוק לפרשת זכור " (ברית החרימו עשרת אבירי: "וכן אצל הקליר 58;)4-1' שו

ברם זיקה בין הפייטנים לבין החומר המרטירי מספרות ההיכלות אינה   59).39' שו', אל דמי לך

עם הריגתם של " עדת אבירים בעגלי עמים"הכרחית משום שמצאנו מדרש המזהה את הפסוק 

, ה, ר לה"והשוו גם שמו; ]ב"פסחים קיח ע, בבלי" [ששחטו אבירים כעגלים("הרוגי מלכות 

לא ניתן להניח כמובן מאליו את היכרותם של הפייטנים עם מדרש ברם  60).יט, בא] בובר[תנחומא 

 61.אינו מופיע במקור התלמודי' עשר'זה ומכל מקום המספר 

                                                 
 .שייחסה זאת לקליר) 7: ג"תשי(נדב -כאן שגתה זליקוביץ 57

עוד קודם , כאמור, ציינה ששימוש לשון זה מצוי אצל הקליר אולם ניתן למצוא אותו) 8-7ג "תשי(נדב  -זליקוביץ 58

 .כבר אצל יניי, לקליר

, עשרה אבירי ישראל, שלושה יסודי עולם: "במקור מאוחר יותר מתקופת הגאונים אנו מוצאים גם כן צירוף זה 59

 ]).ם"תש[פורסם על ידי רצהבי '; רחמין'מתוך " (שמונה צדיקי עולם, שבעה הרי עולם

60
 .אין נזכרים עשרה חכמים ,מכל מקום ,בתלמוד. שאלה לא פשוטה היא ממתי מתקבע המספר עשר 

בעניינה של שאלה זו ראו . בע המספר עשר ביחס להרוגי מלכותממתי מתקלא אכנס כאן לשאלה הסבוכה למדי  61

 .ת הנזכרים שםוהמקורו) 32הערה , 204: ז"תשס(אליצור 
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משמש ככינוי לחכמים פעמים רבות בכתבי ' אביר'מלבד הפייטנים הקדומים התואר 

למעשה   62").אבירי", "אבירנו: "כגון תארי השבח המופיעים הרבה בכתביהם(גאוני ארץ ישראל 

ניתן ' אביר'בדומה לו 63,הוספת תארי כבוד שונים בסגנון מליצי מאפיינת מאוד את כתבי הגאונים

ראו בנספח לקמן דיון ( ככינוי לחכמי הישיבהאף הוא ' אדיר'שימוש בתואר בהיכלות רבתי  למצוא

רבתי  מעידים על זיקתו של רובד זה בהיכלותכינויים שכאלה  64.)'אדירי ישיבה'ביחס לצירוף 

 ישראלי-ארץמדובר בשימוש לשוני ) 'אביר'השימוש בתואר (ובמקרה שלפנינו , לתקופת הגאונים

 . גם אצל הפייטנים הקדומים, כאמור, המתועד

אשר ראה בחומר המרטירי ) 2005(זו מבקשת להשיג על הכיוון שהלך בו בוסתן  מסקנה

מסקנתו מתוך ניתוח היחסים בין  בוסתן הסיק את. כחומר שנתחבר בבבל) ובכן בחומר החבורה(

וחלק מרכזי במסכת , החומר המרטירי שבהיכלות רבתי לבין הגרסאות האחרות של הסיפור

טיעוניו מושתת על הקביעה שהחומר המרטירי שבהיכלות רבתי מאוחר לגרסאות המדרשיות של 

ה זו ראוי גם אם לא נפסוק בשאל. )1985, המובאות במהדורת ריג(סיפור עשרת הרוגי מלכות 

  במהדורתו של ריג בנוסחים השונים .להבדלים חשובים בין הגרסאות השונותלשים לב  לדעתי

בחלק . הרוגי מלכות, גדולי ישראל, חכמי ישראל: כגון, מופיעים כינויים חלופיים להרוגי המלכות

מיד בקטעים אולם כינויי זה מופיע ת', אבירי ישראל'מופיע הכינוי  )VI ,VII ,VIII( מן הגרסאות

ויש לשים לב שרק ( המקבילים לחומר מהיכלות רבתי והיכן שמוזכר בו עניין הירידה למרכבה

. )'עלה'באחרים מופיע הפועל  ,למרכבהנוסח בית אב מזכיר את הטרמינולוגיה של הירידה 

 מידעשכן בכל המקומות בהם מופיע , בקטעים אלה ניכרת השפעתו של החומר בהיכלות רבתי

חכמי 'בעיקר (מקבילה בחומר המרטירי מהיכלות רבתי מופיעים כינויים חלופיים  שאין לו
                                                 

בן נתן (" גדולנואבירנו  ,ליקירנו חשובנו: "האגרות מן הגניזה שפורסמו על ידי גיל מתוך להלן מבחר דוגמות 62

, ן אברהםנתן ב( "מרנא ורבנא עמרם היקראבירנו  ,מרקחנו... לזקננו "; ])318' עמ[ 186אגרת : ג"תשמ, גיל, אברהם

וזקננו "; ])339' עמ[ 194אגרת : שם, בן אברהםנתן ( "נו מרנא ורבנא שלמהאדיראבירנו "; ])322' עמ[ 188אגרת : שם

 ואדירנו. ליקירנו וגדולנו וחשובנו"; ])187' עמ[ 100אגרת : שם, בן יהוסףשלמה " (שר העדה ואבירנו. זקן הקהלות

ישא "; ])268' עמ[ 150אגרת : שם, בן יהוסףשלמה " (מרנא ורבנא אברהם הזקן' קד' כב. ונדיבנו ושועינו. ואבירנו

 ואבירנו אדירנו ]...נו [כי זאת חובת"; ])185' עמ[ 99אגרת : שם, בן יהוסףשלמה " (י'שר העדה ברכה מאת יאבירנו 

יוסף ( "ואבירי קהילתינ. אצילי סגולתינו. שועי עדתינו"; ])762' עמ[ 411אגרת : שם, יוסף הכהן" (וכל עם אלהינו

, שלמה הכהן" (האבירדויד בן יצחק השר  ]א[מעולה שרינו רבנ]ה... [אל  ]...ר [החב"; )]762' עמ[ 411אגרת : שם, הכהן

 .  ])88' עמ[ 51אגרת : שם

, בחיר הישיבה, אהוב הישיבה: כגון, מונה רשימה של תארי כבוד המוכרים מכתבי הגאונים) 278, א: 1970(מאן  63

 .  סוד הישיבה, ידיד הישיבה

 .דיון בנספח העוסק בקטעי החבורהעל כינוי זה ראו לקמן ב 64
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בכמה מן  ,במקומות ספורים אלה' אבירי ישראל'ועל כן יתכן שגם השימוש בכינוי ). 'ישראל

את הכינוי  נוסח נוסף שבו אנו מוצאים. רבתי הגיע דווקא מהחומר המרטירי בהיכלות ,הנוסחים

ויש להוסיף שגם (שעומדת בקשר ישיר לחומר מן ההיכלות ' בית אב'רסת הוא ג' אבירי ישראל'

חכמי 'מופיע הכינוי בלה בחומר המרטירי מהיכלות רבתי בנוסח זה בקטעים שאין להם הק

הבדל . בהיכלות רבתיש לגרסהלהרוגי מלכות שייך ' אבירי ישראל'יוצא אפוא שהכינוי  65).'ישראל

זאת בניגוד , זכורו של מטטרון בסיפור בהיכלות רבתיהעדר אהוא  שיש לו חשיבות לדעתי, נוסף

' עמ, ריג' ראו למשל מהד(לנוסחים השונים של המעשה המופיעים במהדורה הסינופטית של ריג 

שכן שמו של , דומה שאין זה יד המקרה שלא מצאנו את מטטרון בגרסה שבהיכלות רבתי). 27-26

השימוש  לדעתי). עט קטעים שהם בוודאי תוספותלמ(מלאך זה אינו מופיע בכל היכלות רבתי 

ומשתייך לרובד עריכה מאוחר  66,טקסטים בבליים ולא ארץ ישראליםמאפיין ' מטטרון'בשם 

 .)ראו בנספח העוסק בשר תורה(יותר שחל בבבל 

ששימוש הלשון הנידון חושף את הזיקה לחומר החבורה הנידון בהמשכו  אצייןלסיכום  

ברם גם אם . נו זיקה בין הצירופים הנדונים לבין מקורות מספרות הפיוטכמו כן מצא. של הפרק

חשוב להסב את תשומת הלב לכך שמדובר בשימוש לשוני , לא ניתן לקבוע את כיוונה של זיקה

שימוש זה מבדיל את הגרסה . בארץ ישראל) ולאחריה(המוכר בתקופה הביזנטית ) 'חכם'=' אביר'(

ונדמה שהשימוש בו , אחרות של מעשה עשרת הרוגי מלכותשבהיכלות רבתי מן הנוסחאות ה

 .בכמה מקומות בחלק מן הגרסאות שבמהדורתו של ריג הגיע דווקא מהיכלות רבתי

 
 

 

 

 

                                                 
ומיד לאחריה ' אבירי ישראל'המכיל פסקה המקבילה לחומר מהיכלות רבתי ובה מופיע , ראו למשל את הקטע הבא 65

בשבת ' אותו היום ה: ישמעאל' ר' אמ: "'חכמי ישראל'משפט נוסף שאין לו הקבלה בהיכלות רבתי ובו מופיע הכינוי 

' רבן שמעון בן גמליאל ור: אנשים' דמאבירי ישראל תפשו ' לומ, מכרך גדול שברומההיה כשבא שמועה קשה מרומה 

מיד הכניסו לו אלו  .אלף תלמידים מירושלם פדיון שלהם' יהודה בן בבה וח' אלעזר בן דמה ור' ישמעאל בן אלישע ור

אין הקבלה וניתן ...") ומיד הכניס("לקטע המודגש ישנה הקבלה בהיכלות רבתי אולם להמשך ". חכמי ישראלהעשרה 

 ).ם"תש(לחומר שבהיכלות ראו דן ' בית אב'על הזיקה של נוסח  .'חכמי ישראל'למצוא בו את הכינוי 

 .'ראו לקמן ביחידה ו 66
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 שר הפנים. 2

 

אחזור על הדיון ולכן לא ) 'מלאך הפנים'הצירוף (' במסגרת הדיון ביחידה ב נגעתיבצירוף זה 

שלוש  ,אפוא, ניתן לזהות. מן המסקנות שעלו שםסתפק בהצגה קצרה של כמה אלא א, במלאו

השנייה ', מלאך הפנים'האחת משתמשת בצירוף : מסורות שונות המצויות בספרות ההיכלות

מלאך שר ': והשלישית בצירוף שנדמה שהוא הרכבה של השניים הקודמים' שר הפנים'בצירוף 

בהיכלות . רפוס של ההיכלותמיתר הקו' הכינוי האחרון מייחד את המקרופורם חנוך ג. 'הפנים

הימצאותן של ). 'אוזהיא'ו' סוריא': בתוספת שמות כגון(' שר הפנים'רבתי רווח יותר הצירוף 

מסורות שונות המשולבות זו בזו במסגרת המקרופורם היכלות רבתי מעידה על העריכה 

יסטורי במאגרי המילון הה' שר הפנים'כמו כן תיעודו של הצירוף . הרופפת המאפיינת אותו

מופעיו מרוכזים רובם בספרות ההיכלות ובמדרשים מאוחרים מלמד על איחורו היחסי שכן 

מחוץ לספרות זו צירוף זה מתועד פעם אחת ). אותיות דרבי עקיבאכגון (הקשורים בספרות זו 

ברכות נא " ['שח לי סוריא שר הפנים וגו: ישמעאל בן אלישע' אמר ר: תניא(ויחידה בתלמוד 

נמצא אפוא שיש לפנינו הוכחה  67.ומתרבים בספרות מאוחרת יותרופעיו הולכים ומ]) א"ע

 .נוספת לכך שהחומר שלפנינו לא קדם לתקופה האמוראית

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
אגדת , י"נסתרות רשב(וכן במדרשים מאוחרים הקשורים לספרות ההיכלות ) ו, ואתחנן(למשל בספרות התנחומא  67

). סילנו ואמיתי(או אצל פייטנים מאוחרים מאיטליה ) יבא ומדרש עשרת הרוגי מלכותאותיות דרבי עק, ישמעאל' ר

 ).5הערה , 99: ח"תשס(על איחורו של צירוף זה העיר מזרחי 
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 ומסקנות סיכום. 4

 תחום הלשון) 1

גם בחלקיו האחרים של  שניתןאינו חף מתכונות אחרות , הנושא אופי סיפורי, זוהחומר שביחידה 

, ברם. בנרדפים ובסגנון כתיבה גבוה המכיל מילים מקראיות, שימוש בחזרות: כגון, רםהמקרופו

העיון בשימושים . מבין שכבות הלשון השונות חומר זה מקיים זיקה הדוקה דווקא ללשון חכמים

ולכך שהחומר שבה אינו קודם , הלשוניים השונים הנקרים ביחידה זימן כמה רמזים לאיחורה

שאת חלקם ניתן ליחס (מן השימושים הבאים  ניתן ללמודכך . רש התנחומאלזמנה של שכבת מד

', שמועה קשה', 'סמאל שרה של רומי', 'נפטר לבית עולמו', 'שר הפנים'): לרובד התנחומא

איחור זמנו של חומר זה מהווה אפוא סיוע לכיוון המחקרי שצידד בכך שיש לאחר את ). 'שינוק'

ככינוי ' אביר'והתואר  'אבירי ישראל'הצירוף (ם בפרט אחד בר. הטקסט המרטירי מן ההיכלות

 מצאנו ראייה לכך שהחומר המרטירי המשוקע בהיכלות רבתי משתמש בשימוש לשוני) לחכמים

) 50ראו לעיל הערה ( 111' המצוי בסי' חבר'לכך ניתן לצרף גם השימוש בתואר . ישראלי-ארץ

העוסק בקטעי בנספח (שיובא לקמן  בדיון. להמוכר אף הוא מן המציאות של ישיבות ארץ ישרא

זאת ; יורחבו הראיות הקושרות רובד זה של היכלות רבתי לתקופת גאוני ארץ ישראל) החבורה

) היחידה הנידונה וקטעי החבורה(שביקש לשייך חומרים אלה ) 2005(בניגוד לדעתו של בוסתן 

 .למציאות בבבלית

 

 תחום הספרות) 2

 ספרות ההיכלות שאלת תיחומה ואחדותה של

ספרות ההיכלות בכללותה עמדנו על כך ש. 'שר הפנים'נגיעה בסוגיה זו עלתה דרך הדיון בצירוף 

. במעמד של סומך' פנים'המכילים את המילה , מכירה מסורות שונות של כינויים למלאך כל שהוא

שכן לא , ת זוניתן לראות בכך עדות לעריכתה הרופפת של ספרו, כפי שנטען כבר בהקשרים נוספים

 . נעשה ניסיון לאחד את המסורות השונות וליצור טרמינולוגיה אחידה לכל אורכה

  

 ל"שאלת היחס שבין ספרות ההיכלות ומחבריה לספרות חז

בין עולמם של מחברי ספרות ההיכלות לבין שלא העלה מסקנות בנוגע ליחס  הדיון ביחידה זו

אחת שעשויה ללמד על תלות של מחברי הקטע ברם מצאנו זיקה ספרותית . עולמם של חכמים

באופן שאינו תואם את  נעשהשהשימוש במקור התנאי  ניתן לראותכמו כן . שלפנינו במקור תנאי

הצטעצעות של 'באופן שמותיר רושם כאילו מדובר ב מספרות חכמיםתכונה זו של ציטוט . העניין
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בנספח לעבודה העוסק . ם במקרופורםאנו פוגשים גם במקומות נוספי) כלשונו של אורבך(' חיקוי

ו בקש להעלות בנוגע לזהותם החברתית של עורכימאפיין זה יתקשר להצעה שא' ר תורהש'ב

 ). ושל טקסטים נוספים מספרות ההיכלות(היכלות רבתי  המאוחרים של

 

 שאלת הזיקה שבין הפיוט הקדום לספרות ההיכלות

: למלאכים וכן את השימוש בצירופים' יריםאב'את הכינוי  יש להזכירבהקשרה של סוגיה זו 

אשר משותפים הן לבעלי , ככינויים לעשרת הרוגי מלכות' אבירי ישראל'ו' עשרה אבירים'

לעמוד בוודאות על כיוון  לא ניתןגם במקרה זה . ההיכלות והן לכמה מן הפייטנים הקדומים

משותפים שמצביעים על ועלינו להסתפק בכך שנציין שמדובר בשימושי לשון , הקשר המתקיים

  .ישראלי הקדום-ספת של לשון ההיכלות ללשון הפיוט הארץזיקה נו
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 ) 228-224; 240-237; 203-198' סי(' החבור'ה קטעי: נספח

 

ניתן למצוא זיקות שונות בין החומר שביחידה הנידונה בפרק  68,כפי שבוסתן עמד על כך בהרחבה

על ', חומר החבורה'ומכונים במחקר , שולבים בהמשכו של המקרופורםזה לבין כמה קטעים המ

מסתבר שישנן ראיות שונות המצביעות על כך שהן . שמה של חבורת החכמים המתוארים בהם

משתייכים לאותו רובד עריכתי של ' החבורה'החומר המרטירולוגי הנידון בפרק זה והן קטעי 

וניתן למצוא שימושי לשון , גם מן הצד הלשוני הקשרים בין היחידות נתמכים. היכלות רבתי

קדים אפוא את א). ועל חלקן הצבענו כבר קודם לכן(לשתיהן  המשותפיםומטבעות לשון , שונים

 ).'שידונו ביחידה ה(מניתוח תיאורי העלייה השמימה  ואפרידו, ניתוח חומר החבורה לשלב זה

מעשה עשרת (הקטע המרטירי אין ספק שמבחינה עריכתית קטעי החבורה בשילובו של  

על פי המתואר בקטע  69.משמשים למעשה כסיפור המסגרת להיכלות רבתי כולו) הרוגי מלכות

נשלח על ידי יורדי המרכבה לעולם העליון , ישמעאל' ר, יורד המרכבה' המרטירי שנידון ביחידה ג

רת תיאורה של במסג. לברר האם גזרת קידוש השם שנגזרה על עשרת החכמים לא ניתנת לביטול

' סודו של עולם'נחונייא בן הקנה את ' שם מגלה ר, החבורה מסופר על התכנסות בבית המקדש

הימנוני (גם פתיחת החיבור . 'שיש לו סולם בתוך ביתו'שנמשלת לאדם , הדרך לירידה למרכבה

השולטים , מתחברת לסיפור מסגרת זה שכן בה מתוארים כוחותיהם של יורדי המרכבה) הגדולה

' סי(' מופיע ביחידה התיאור מפורט של הירידה למרכבה . בסביבתם וזוכים ליחס מיוחד מן האל

בעיקר (של ההיכלות ושל הסכנות האורבות  רשימת של שומרי הפתחים ניתן למצואשם , )198-268

 70.)בפתח היכל שישי

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).ואילך 246: 2005(ראו בוסתן  68

). 1976(ושיפמן ) 1982(שלוטר : אור; ובמקומו בהיכלות רבתי) או בחלקים ממנו( כמה מחקרים דנו בחומר זה  69

 )1986(אוכלן -לדיון בטרמינולוגיה הקשורה באופיו המוסרי של יורד המרכבה המופיעה בחומר זה ראו ון

 .)2ז"תשמ(לניתוח המסורות השונות הקשורות בתיאורי הסכנה שבפתח היכל שישי ראו דן  70
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 'החבורה'מאפיינים כלליים באוצר המילים שבקטעי . 1

 

בקטעי החבורה מופיעות כמה מילים , יחד עם זאת. ים אלה כתוב עבריתבקטעעיקרו של החומר ש

 71]).198' סי" [ריגיון("  ρυάκιον, ])227' סי" [פילייטון("  foliatum: כגון, מיוונית ולטינית, מלעז

גם כאן אנו מוצאים שימוש במילה משורש ארמי בלבוש , כמו כן בדומה למה שראינו בהקשר אחר

שלאש ולפידי  72כיותוככי היו רואים : "203' המופיעה בסיכוכיות רה של התיבה זהו המק. עברי

מזדמן ) 'כוכיות שלאש'(דומה שהפתרון להבנת ביטוי קשה זה  73".אור שמפסיקין ביניהם ובינו

: ראו(' תופעה מטאורולוגית'המציינת ' כוכיתא'דווקא מן הארמית הבבלית בה אנו מוצאים את 

מילה זו הגיעה לארמית ככל הנראה מן האכדית  74]).א"ראש השנה כד ע, יבבל" [כוכיתא דעיבא"

)akukūtu =]'לדידנו חשובה העובדה שמדובר , )33: 1974, ראו קאופמן; ]'זוהר אדום בשמים

מילה  75.בבבל, ככל הנראה, בתיבה שאין לה תיעוד בארמית הגלילית ומשקפת שלב עריכה שחל

בארמית הארץ ישראלית ). 226' סי( מורבייההחבורה היא ארמי ומופיעה בחומר  אחרת ששורשה

ואכן זו המשמעות בצירוף . 'ענף של עץ'בהוראת ) 327: 2002, סוקולוף(' מרבי'אנו מכירים את 

 ).227' סי" (מורבייה שלהדס: "המופיע בהיכלות רבתי

 

 זיקה ללשון המקרא .א

שימוש בצורות  ניתן למצואהחבורה  כך גם בחומר, בדומה לסגנונה של יחידת עשרת הרוגי מלכות

" האזינו("' אזן': הפעלים את למשל ניתן לציין. מקראיות ושיבוץ של מילים וביטויים מן המקרא

                                                 
 .'הזיקה ללשון חכמים': למילים לועזיות נוספות שהתקבלו בלשון חכמים ראו בהמשך בסעיף 71

העדיף המעתיק להמיר  22מי "ובכ" כוביות"מופיע  בי "בכ. שובשותמעתיקים לא הבינו מילה זו ועל כן הגרסאות מ 72

 ".בריות"זאת במילה 

כוכיות של "מופיע ) נ, ד, א(בשלושה כתבי יד אחרים , ברם. )כוביות: "מופיע(משובש ככל הנראה  בי "הנוסח בכ 73

כוביות : "בי "כ(אם כי גם שם הגרסה משובשת ביותר , 213' ף דומה מצוי בסיצירו .ודומה שזהו הנוסח הנכון, "אש

מכות : "22מ; "כפיות אש: "40מ; "ביביות אש: "א; "בוכיות של אש: "נ; "כביות אש: "ד; "כיכיות אש: "ו; "אש

): 9' שו, 357: ט"תשכ(כמו כן תיבה זו עולה גם בקטעי הגניזה שפורסמו על ידי גרינולד "). בוכיזות אש: "6גי "כ; "אש

 ". רשף לוהטות הימנו כוכיותם יוצאים מגבהתו וגחלים מחביטתו ]קי[וטורד בה העליונים והתחתונים בר"

 .'חתיכה'= כוכיתא ): 37: ב"תשס(והשוו למה שפירשו מורג וקארה , )559-558: 2002(ראו סוקולוף  74

ואשר עולות בו , )ט"תשכ(ניזה שפורסם על גרינולד דומה שאין זה מקרה שאנו מוצאים תיבה זו גם בקטע מן הג 75

 ). 7הערה , 355: ראו שם(ראיות נוספות המעידות על זיקה לבבל 
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, 200' סי" [מתרגשות(" 'רגש, '])198' סי" [נורא("בבניין נפעל ' ירא' 77,)238' סי(' זעף' 76,])228' סי[

להסתכל (" 'הדר', )198' סי( "בזק" :הבאות וניתן להוסיף גם את התיבות המקראיות 78]).227

' סי( "נתיב", )201' סי( "נפלאות", )198' סי( "חשמל", ])198' סי" [במלך וכסאו בהדרו וביופיו

עומדין (" 'כי': וכן את מילת השעבוד המקראית 81)200' סי( "רוממה" 80,)198' סי( "סוד" 79,)201

בדומה לחומר שנידון  ,בנוסף לכך]). 203' סי" [אורהיו ראוים כוכיות שלאש ולפידי  כיעל רגליהן 

ישנם שיבוצים של צירופים וחלקי פסוקים ' החבורה'גם בחומר , ביחידת עשרת הרוגי מלכות

' סי" (כמעט רגע" 82,)201' סי" (ארץ ותבל: "כגון, )לעיתים תוך התאמה לדקדוק לשון חכמים(

' סי" (למה לי חיים" 85,)202' סי" ('שר בבית המבוי השלישי א" 84,)238' סי( "כלה ונחרצה" 83,)238

239.(86 

                                                 
' שמ; 1לב ' דב: כגון, ומופיע אך ורק בלשון שירה ופרוזה חגיגית, פועל זה ניקרה בלשון המקרא בבניין הפעיל בלבד 76

מתועד (פועל זה אינו מתועד בשימוש חופשי בלשון התנאים ). 11נא  ,11ה , 15ס ד "ב: וראו גם בלשון בית שני( 26טו 

' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד[שו , דברים,ספרי: ראו; פעם אחת בלבד במקום שבו הזיקה לפסוק המקראי בולטת

 .א"סוטה מ ע, בבלי; א"יג ע, א,ירושלמי ברכות ט: ראו, לעומת זאת הוא שב ועולה גם בלשון האמוראים]). 334

 ).238' סי..." (עלי רבן שמעון בן גמליאל ואמר לי זעףישמעאל ' ר' אמ: "ראו 77

השימוש ברגש בבניין התפעל אינו מצוי במקרא אולם ). 227, 200' סי" (לפני כסא הכבוד מתרגשותשהם : "ראו 78

כמו כן שימוש ]). ליכט' מהד; 11' שו, 2' עמ" [ועלי קהלת רשעים תתרגש: "למשל(במגילת ההודיות מקומראן  מתועד

י אלהינו ואלהי אבתינו שתצילינו 'יהי רצון מלפניך י :אבהו' חזקיה בשם ר' ר("שכזה מצוי גם בלשונם של התפילות 

בלשון האמוראים ]). ד"ח ע, א,ה, ירושלמי ברכות[ משעות החצופות הקשות הרעות היוצאות המתרגשות לבוא לעולם

כצפוי גם . שהפך למטבע קפוא) ב"בבא קמא פ ע, בבלי: למשל( 'מתרגשותפורעניות ה'אנו מוצאים את הצירוף 

 .הפייטנים נמשכו לשורש זה ועשו בו שימוש נרחב

תיבה נדירה זו התחבבה מאוד גם על . מתועד פעם אחת בלבד בלשון המקרא' שביל, דרך' בהוראת 'נתיב' 79

שלושים ושנים ("יא נקרית פעם אחת בספר יצירה כמו כן ה]). x11[והקליר ] x8[מגס ] x4[למשל יניי (הפייטנים 

 ]).א,א" [נתיבות פלאות חכמה

והיא שבה ועולה בלשון האמוראים , אינה נקרית כלל בלשון התנאים) 13יא ' למשל מש( 'סוד'מקראית התיבה ה 80

וד גם אצל כצפוי תיבה זו שגורה מא). ב"נח ע, ז,ראש השנה ב, ירושלמי: למשל(' סוד העיבור'במסגרת הצירוף 

יצרתה מעפר לסוד עולם ורוח ("במגילת ההודיות מקומראן  המתועד' סוד עולם'וראוי לציין את הצירוף . הפייטנים

 ]).ז"תשי[ליכט ' מהד; 19' שו, 3' עמ" [נעוה טהרתה מפשע רב להתיצב במעמד עם

 .'יחידה בבראו לעיל  81

 .המקראית 'תבל' את' עולם'כידוע בלשון חכמים החליפה המילה . 2צ ' ראו תה 82

 .8ט ' עז; 20כו ' ראו יש 83

 .'א הלדיון בביטוי זה ראו לעיל ביחיד 84
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 :זיקה ללשון חכמים. ב

יחידה הפותחת את היכלות רבתי ללשון חכמים בדומה לנטייה קטעי החבורה מתאפיינים ב

, המאפיינים את לשון חכמים רביםקווי לשון  ואכן. יחידת עשרת הרוגי מלכותול) המנוני גדולה(

" אורה שלתורה", ])198' סי" [סודו שלעולם: "כגון(בסמיכות פרודה  שימוש: מצויים בחומר זה

, ]x6[ ,199 ]x4[ ,200 ]x3[ ,201 ]x4[ ,202 ]x1[ ,203 ]x1[ ,237 ]x3[ 198' סי(' -ש'הצורן , ])225' סי[

238 ]x2[ ,239 ]x1[ ,240 ]x2[ ,224 ]x2[ ,225 ]x3[( ,'בינוני +  'היה")שהיה עולה] "237, 199' סי[ ,

' סי" [היו פוגעין", ]225' סי" [היו נוגעין", ]224' סי" [היו משחיתים", ]227, 202' סי" [היה יושב"

) 228, 224' סי" (אנו"כינוי הגוף , )200' סי(' הללו'כינוי הרמז , )240' סי" (ליגע"צורת המקור , ])228

..." נחונייא' רל ולאמרתי : "והתבנית התחבירית המכילה כינוי מושא מקדים החבור למילת יחס

 ).226' סי" (אותה אשהל להואמרו "," נשיאל לולך ואמור ", )201' סי(

באופן מובהק את של מילים וצורות המאפיינות גדול מבחר גם  ישנו 'החבורה'בחומר 

' חזר' 88,])228' סי" [הגון("' הגן' 87,)]228' סי" [בדוקים("' בדק' :הפעלים כגון, לשון חכמים

' סי" [להתסכל("' סכל' 91,)]227' סי" [נעץ(" 'נעץ' 90,])238' סי" [נזף("' נזף' 89,)]225' סי" [החזר"(

                                                                                                                                            
במקרה זה ניתן ]). 14לח " ['הֲאֶׁשר ְּבֵבית  ָמבוֹא ַהְּׁשִליִׁשי("צירוף זה יסודו בצירוף המקראי המופיע אצל ירמיה  85

 ".מבוי: "שון חכמים וגרסולדקדוק ל' מבוא'לראות כיצד התאימו מחברי הקטע את השם המקראי 

 .46כז ' ראו בר 86

בלשון התנאים ]). 10ב לד "דה" [ִלְבּדֹוק ּוְלַחֵּזק ַהָּבִית("במובן של תיקון הבית ' בדק'בלשון המקרא מופיע הפועל  87

ובייחוד הערה , 109-108: א"תשמ(ראו מורשת , שנשאל באופן מובהק מן הארמית' חקר'עולה פועל נוסף בהוראת 

" הוו זהירין שתבררו לכם בני אדם כשרים והם מחברים הבדוקים("דומני שהשימוש בפועל זה בחומר שלפנינו . )2**

, תוספתא: ראו למשל, בעניינים הקשורים בדיני נידה, לעּוקשור לשימוש הנפוץ במיוחד בצורת בינוני ּפָ , ])228' סי[

; א"נו ע; ב"נב ע; ב"יד ע; ]x4[א "יד ע; ב"נידה ג ע, בבלי; ד"מט ע, א,נידה ב, ירושלמי; ב,ז; יז,שם; טז,ה; ה,נידה ג

 . ב"נח ע; ]x2[ב "נו ע

 ).139: א"תשמ(ראו מורשת , פועל זה מצוי ביוונית ובארמית ונתחדש בלשון חכמים 88

בייחוד הדיון המופיע ; 162-160: א"תשמ(ראו מורשת ; פועל זה חדר ללשון חכמים ככל הנראה בהשפעת הארמית 89

 ).8**ה בהער

 ).225: א"תשמ(על פועל זה בלשון חכמים ראו מורשת  90

 ).231: א"תשמ(ראו מורשת , פועל זה מצוי גם בארמית ונתחדש בלשון חכמים 91
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: התיבותוניתן להוסיף גם את  94.)]227' סי" [שרוי("' שרה' 93,)]203' סי" [מסדר"(סדר  92,)]198

' סי" (גשר" ,)227' סי" (ארכובה" 95,)201' סי" (אריגה", )239' סי( "אלמלא", )239' סי( "אלא"

, )225' סי" (הפרש", )224' סי" (הנאה", ])239' סי" [הלכות("' הלכה, ')203' סי( "היאך" 96,)198

, )203' סי" (ירידה" ,)226' סי" (טבילה", )200' סי" (זיו" ,)226' סי" (ווסת" 97,)201' סי" (התראה"

 98,)239' סי( "לאו" ,)202' סי" (כתובה", )238' סי( "כנגד" ,)239' סי( "כלום", ])x2[ 224' סי" (כך"

 "ְסָתם", ]x2[ 224' סי'; תכונה'" (= מידה", )227, 240, 202" (מיד", )227, ]x2[ 226' סי" (מטלית"

' סי" (רמיזה" 99,])200' סי" [שלש פעמים(" 'פעם' ,)203' סי" (עליה", )224' סי" (עדיין", )238' סי(

וניתן להוסיף   ).200' סי" (ׂשררה"ו 102,)201' סי( "שיפוד" 101,])x2[ 224, 240' סי" (רשות" 100,)226

" (= מילא", )]202' סי[ subsellium" (ספסל: "כגון, מילים שנשאלו מלעז ונתקבלו בלשון חכמים

                                                 
מדובר בפועל , המקראי' שכל'על אף שמדובר בפועל שיסודו מ). 198' סי" (למי שראוי להסתכל במלך וכסאו: "ראו 92

 ).246: א"תשמ( ראו מורשת, שנתחדש בלשון חכמים

 ".כשהיה רבי עקיבה מסדר הלכות לתלמידים:  "ה,א, פתא זביםתוס והשוו 93

כפי שמראה , נתחדש בלשון חכמיםהוא ו) מצוי גם בארמית נוצרית ובסורית(' תרא'מקבילו בניבי הארמית הוא  94

 ).379-378: א"תשמ(מורשת 

 .ג"ע מ, ו,עולה לראשונה בירושלמי יומא ג 'אריגה'שם הפעולה  95

, משנה: למשל(תיבה זו עולה בלשון חכמים ). 198' סי" (לגשר גשרובשלהובות שמתגברות ועולות בין  בגשרין: "ראו 96

 ).א,עירובין ה

ראו ;  אף הוא נחשב לחידוש לשון חכמים והוא בא בה בבניינים הפעיל והופעל ומצוי גם בארמית 'תרה'הפועל  97

 ).292: א"תשמ(מורשת 

 )239' סי" (אם לאו מה כבודי אצליכם, בן גאים: יאמר ל: "ראו 98

 )967: ח"תשמ(ראו גלוסקא  99

 .א,יבמות יד, משנה: ראו, שם זה מתועד בלשון התנאים 100

' רשות'הצורה . )290/107: וגנר(השאולה מן הארמית ) 7עז ג (בלשון המקרא אנו מוצאים פעם אחת את ִרְׁשיֹון  101

. כל רשותם]ת[שנקרה החורת והמשוכים ו" :ך בתעודת בר ככובא מנחל חברכ(מופיעה לראשונה בלשון בית שני 

 .ונפוצה בלשון חכמים") סלם ותכל רשותו]ה[. שנקרה החפיר ותכל רשותו, ותמקום

ּפּודהתיבה ". יתיד: "98' בסי אנו מוצאים" שיפוד שמים וארץ: "201' הביטוי המופיע בסילעומת  102 נפוצה בלשון  ַׁש

 .ח,סוכה א, משנה: ראו למשל; חכמים
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 105)227' סי'; שמן'" (= פילייטון" 104,)226' סי'; פתיל, חוט'(=  ,נימא" 103,)226' סי'; צמר'

 106.)227' סי" (אפרסמון"ו

כיון ': כגון, אופייניים ללשון חכמים הנקרים בחומר החבורה ניתן לציין גם כמה צירופים

 "...למה דומה", )198' סי(" מתגברות ועולות", )198' סי( "נטלה עיצה", )201, 200, 198' סי( '-ש

, )199' סי( "גילוי עריות", )199' סי( "עבודה זרה", )237, 201, 198' סי( "כל בריה", )199' סי(

' סי( "עשה ולא תעשה", )199' סי( "חילול השם", )199' סי( "לשון הרע", )199' סי( "שפיכות דמים"

אין " 108,])201' סי" [תשש כחי(" 'כח'+  'תשש', )227, 200' סי( "מיום שנברא העולם" 107,)199

' סי( "תורה נביאים וכתובים" 109,)238' סי( "כסבור", )238' סי( "מפני מה", )201' סי( "לדבר סוף

' סי( "סתרי תורה" 110,)239' סי( "אסור והתר", )239' סי( "מדרש הלכות ואגדותמשנה ו", )239

 111,)225' סי" (כל עיקר", )224' סי" (-מפני ש", )228, 240' סי( "לפיכך", )240' סי( '-לפי ש', )239

 112.)226' סי" (אצבע צרדה"ו )226' סי" (בידוע"

 

                                                 
של  :עתא שמ: "א"מופיע גם בבבלי נידה יז ע, 226' המופיע בסי, "מילת פרהבא"וראוי  להעיר שאותו ביטוי בדיוק  103

במילא ) ביום(' ובודקין מיט. משמשין מיטותיהן ביום. בית מונבז המלך עושין שלשה דברים ומזכירין אותן לשבח

 ).3הערה , 69: 1982(ראו שלוטר ' פרהבא'על  ."ונוהגין טומאה וטהרה בשלגין. פרהבא

זיקתם ללשון  על ומצטרף לעדויות שהבאנו המלמדותנ י "ובכ ב י"מצוי בכ' נימה'במקום ) ף"באל(' נימא'הכתיב  104

 ) .ראו בפרק שסקר את כתבי היד השונים של ספרות ההיכלות(בבל 

 .ג,שבת ו, משנה: ראו למשל 105

 . 'אפלסמון': מופיע הכתיב) נ, א, ו(בחלק מכתבי היד  106

 .ו,ראו למשל משנה שבועות א 107

ראו מורשת ; )ככל הנראה נשאל מארמית(התחדש בלשון חכמים והוא בא בה בבניינים קל והפעיל  'תשש'הפועל  108

עמלק ב , מכילתא בשלח: למשל(עולה פעמים הרבה בלשון חכמים  'כח'+  'תשש'כמו כן הצירוף ). 397: א"תשמ(

 ])125' עמ, אפשטיין ומלמד' מהד[יד ,י יז"מכילתא דרשב||  184' עמ, יץ ורביןהורב' מהד[

המלמד על כך שיתכן שהימצאותה בספרות , )239-237: ז"תשס(ראו בעניינה של תיבה זו את דיונו של ברויאר  109

של ) סיבאופן יח(תפוצתה הרבה . התנאים משקפת חדירה מאוחרת במהלך מסירתה של ספרות זו בימי האמוראים

יתכן שנוצרה בהשפעת ( 'כסבר'מרמזים על איחורה של ', קא סבר'תיבה זו בבבלי וכן העובדה שנפוץ בו גם הצירוף 

 .)הצירוף הארמי

 .ד,זבחים ז ,צירוף זה מופיע במשנה 110

 .ו,עירובין ג, משנה: ראו למשל, צירוף זה רגיל בלשון חכמים 111

 . ז,יומא א, משנה: ראו למשל 112
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וזיקות , ראיות לאיחור יתן למצואנ החבורה אף בחומר, בדומה ליחידת עשרת הרוגי מלכות

 : עניין זה מוכח מכמה שימושי לשון הניקרים ביחידה 113.לשכבות המאוחרות של לשון חכמים

 ])198' סי" ([ברגיון שמוקף סביב(" רגיון השימוש בשם. 1

ובספרות ההיכלות , )154' סי(ניקרה עוד פעם במקרופורם היכלות רבתי  114,שמוצאו בלעז ,שם זה

עולה אך ורק בשכבת , השימוש בשם זה מחוץ להיכלות). ]ני "כ[ 407, ]אי "כ[ 636' סי(בכללותה 

פסיקתא רבתי כ ; ]67' עמ, בובר 'מהד[יז ,מדרש משלי י(ובמדרש המאוחר  115,הלשון של הפיוט

 ]).צז: שלום-איש' מהד[

 ]):x2[ 225' סי( צפייהשם הפעולה . 2

, ]x2[יניי : למשל(א עולה לראשונה אצל הפייטנים שם זה אינו מתועד כלל במקורות קדומים והו

 116]).109' עמ, ענלאו' מהד[ו (וכן במדרש אגור ) ופנחס] x3[קליר 

  ון הלכותפתרהצירוף . 3

איסור  ופתרון הלכותמשנה ומדרש הלכות ואגדות , שמתי בפיכם תורה נביאים וכתובים"

 )239' סי" (והיתר

                                                 
 .'אשר נידון לעיל ביחידה ב, )201' סי(' שכלול העולם'מות הנזכרות ניתן להוסיף גם את הצירוף מלבד הדוג 113

ראו הצעות שונות שעלו ". רגיון נהר של אש): "ב, א, צז' עמ, שלום-איש' מהד(' לפי הפסיקתא רבתי פרק כ' ריגיון' 114

על שימושה של מילה זו בהיכלות זוטרתי אצל  וראו גם ).167: א"תש(אצל לוי  זו וכן דיון סמנטי בעניינה של תיבה

, כמו כן ניתן למצוא שימוש בשם זה גם ביוונית הביזנטית ראו לאמפ). 295הערה , 72' עמ, אליאור' מהד(אליאור 

 .איחורו עובדה המאשרת את, )1219' עמ(לון מי

]) 60: ח"תשכ, פליישר" [על דוכניו רגיון ראוה וקופץ לעמוד("שם זה מופיע בקדושתאות המיוחסות ליוסי בן יוסי   115

למלך // מאד חש וימהר // רגיון הנהר : "אמתי, 9-וכן בפיוטים מאוחרים יותר כגון אצל הפייטן האטלקי בן המאה ה

 ]).107: ה"תשל[דוד  ';אראלים ומלאכים': מתוך היוצר" (מלכי המלכים

, בובר' מהד', פרק י..." [צפית בגאוה  במרכבה צפית, הואיל ונתעסקת בתלמוד("באשר למה שמופיע במדרש משלי  116

ושלום ) 119הערה , כה: ח"תשכ(ראו על כך אצל אורבך . מקורו של הקטע כולו הוא מספרות ההיכלות, ])77' עמ

, )ב"כד ע, יב,סוטה ט" (דבש הבא בצפייה: לעזר' ר' אמ ',ונופת צופים'": כמו כן מה שנזכר בירושלמי). 70: 1954(

אצל הפייטנים אנו מוצאים שהתרחב השימוש . ה"ף ולא צפ"ורה ככל הנראה לשורש צוייחודית שקש מדובר בצורה

כחש לא יסוב  צפיות//  פותה ואין לב עוד לא יהי אפרים: "ראו הדוגמות הבאות מתוך פיוטי יניי ; בשם פעולה זה

[...] שינית בחלום  // ע בצד בדמדום חמהלפג"; )18-17' שו', כבוד יום... א': מתוך קדושתא לבמדבר מאת יניי(פרים א

-36' שו', ולך... וארא א': מתוך קדושתא לשמות מאת יניי" (נגליתי בחיל אל אמונה // ראיית תנומה פיית]צולך // [

33.(  
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וכן בקטע הגניזה שפרסם גרינולד ) 236' סי( רבתיירוף זה מצוי עוד פעם אחת בהיכלות צ

בדומה למה , הוא מופיעמלמד שבספרות חכמים ' פתר'עיון בשימושיו של הפועל  117).ט"תשכ(

בספרות האמוראית (יחסית רק בתקופה מאוחרת  118.בהקשר של חלומות, שאנו מוצאים במקרא

השימוש בשם ראוי לציין ש, זאתעם  119.מתחיל שימוש בלשון זו בהקשר של לימוד תורה)  ובפיוט

הם לשונות ' פתרון הלכות'ובפרט הצירוף , )ופירוש פסוקים(בהקשר של לימוד תורה ' פתרון'

בתשובותיו של שר שלום למשל מוצאים ובלשון זו אנו  120.המוכרים רק מתקופת הגאונים ואילך

                                                 
117

ת ודרשתי וסלסלתי תורה נביאים ]ו[דרש ובהלכות ובשמועה ובפתרון הלכממיד ישבתי וציפיתי וראיתי ב" 

 ".וכתובים

עשה שורש זה אינו מצוי בשימוש חופשי בלשון התנאים ומופיע תמיד בזיקה לפסוק מקראי העוסק בעניין למ 118

' מהד[במדבר קיט , ספרי" (פתרון אין חלום אלא שיש בו -'וגו 'ויחלם והנה סלם'' שנ ..].: "[ראו למשל. חלומות

בדרך כלל בזיקה לפסוק מקראי בהקשר של  גם בספרות האמוראית היקרויותיו של שורש זה הם]). 143' עמ, הורוביץ

]). 1096' עמ[ח ,פט, ]785' עמ[יב ,סח ר"בר; ב"ברכות נה ע, בבלי; ג"נה ע, יב,ירושלמי מעשר שני ד: ראו, חלומות

 -'גוי כרתים"' :בזיקה לפירוש פסוק מקראי' פתר'במקרים ספורים בלבד בספרות האמוראית מצאנו שימוש בשורש 

תורה '' שנ. לשון' שפירש התורה לישראל בע ?ומה היתה חכמתו של משה"; ])264' עמ[ה ,ר כח"בר" (פתר להם לשבח

ברם עיקר תפוצתו של שימוש ). א,ר ז פסוק כג"קה" (שפתר תורה לישראל באמונה ?ולמה נקרא נאמן. 'צוה לנו משה

רק מתקופת הגאונים כפי  מוכר' פתרון הלכות'ובצירוף ' פתרון'זה היא מאוחרת יותר ומכל מקום שימוש בשם 

 .שיצוין לקמן

" פתר להם לשבח -'גוי כרתים"' :בזיקה לפירוש פסוק מקראי' פתר'שימוש בשורש ראו כמה מקרים בהם מצאנו  119

. 'תורה צוה לנו משה'' שנ. לשון' שפירש התורה לישראל בע ?ומה היתה חכמתו של משה"; ])264' עמ[ה ,ר כח"בר(

 456: 1990, לדוגמות נוספות ראו גם סוקלוף ).א,ר ז פסוק כג"קה" (רה לישראל באמונהשפתר תו ?ולמה נקרא נאמן

ברם עיקר תפוצתו של שימוש זה היא מאוחרת יותר ומכל מקום שימוש בשם . 'פתר קריה'המזכיר גם את הצירוף 

לשוני זה מתועד גם אצל  כמו כן שימוש .מוכר רק מתקופת הגאונים כפי שיצוין לקמן' פתרון הלכות'ובצירוף ' פתרון'

מתוך הקדושתא " (זכר זאת התורה // פתורהוסתומה ולא //  רה]..[הלא היא כלולה ו: "ראו למשל, הפייטנים

מתוך הקרובה לשבת " (לקוניה פתורהסיח חכמה "; )7-5' שו', אמרתך אשר מטוהרה': האנונימית לפרשת פרה

מתנותם 'מתוך הקרובה לשבת דברים " (היא לניכשרים פתורה"; )5' שו, מאת הפייטן מגס', מעשה הרעה'בראשית 

', מכתב גלילי זהב'מתוך הקרובה לשבת שמות " (בלשונות שבעים חיויתה לכבד פה פתורה"; )5' שו, מאת מגס', באדם

  ).9' שו, מאת מגס

ומנה יפה  // חקירה]ב[אילו החיים ' עמנו עומד היום' פתרון): "8-בן המאה ה(וראו מה שמופיע אצל הפייטן יהודה  120

אשר  ופתרונה // גודל חוקה האמור"; )10-9' שו', אמנם חמשה דברים'מתוך הקרובה לדברים ( "וברה בשפה ברורה

וכן אצל פייטן נוסף בן  .)7-5' שו', אמץ חוקי תורה' מתוך הקרובה לדברים" (דקדוק דתותיה השמור // באהב גמור

). 5' שו, מאת יוחנן', שבעה שבועות'מתוך הפיוט " (כתובה פתרוןנים המונים כנגד ארבעים ותשע פ": התקופה

הופך למונח טכני נפוץ מאוד המשמש לפירוש פסוקי המקרא כפי שנפוץ מאוד למשל בקטעי ' פתרון'בספרות הקראית 
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והוא שיודע בהלכות [...] מהם חכם  דוצריכין להיות אח. הפרת נדרים בשלשה הדיוטות: "גאון

, וינברג" (לא יהא לו עסק בו איסור והיתראותו  הילכותאבל מי שאינו יודע . ובפתרונןנדרים 

' סי" (פתרון הלכות איסור והיתר: "מופיע אצלנו בהיכלות רבתיצירוף זה בדיוק  121).116: ו"תשל

 // פטים והתורותאלה החוקים והמש: "דוגמה ללשון זו נקרית גם אצל פייטן בן התקופה). 239

 // פתורותבארבעים ותשע פנים טמא  // בשבעים לשון נפתרות// אשר מסיני ניתנו כתורות

מהם  // ות המיותרותעשרה מצו-ושש מאות ושלש // מופתרותבארבעים ותשע פנים טהור 

 ).639-633' שו, מאת יוחנן' אלה החוקים'מתוך הקדושתא לשבועות " (אסורות ומהם מותרות

 

נתמך גם מן העובדה שניתן להצביע על תלות ספרותית בחומר שמצוי ' החבורה'רו של חומר איחו 

ביטויים מקראיים וחלקי לשבץ  מסתבר שכשם שנהגו מחבריו של חומר זה. ל"בספרות חז

את  שהשיבוץ אינו תואם ניתן להיווכח לעיתים. ל"כך עשו גם עם ביטויים מספרות חז, פסוקים

שנתן לי אלישע אבי , והוא היה יושב על ספסל שלשיש טהור: "ציטטה הבאהכפי שניכר ב, העניין

מופיע " שהכניסה לו בכתובתה"הביטוי ). 202' סי" (שהכניסה לו בכתובתה 122מחפץ יולדתי

ביטוי נוסף שמופיע בחומר  124.ומעורר רושם שמדובר בחיקוי 123,ל"בהקשר אחר בספרות חז

כסבור אתה שיונתן , מה לך שגגת זדון עמנו(" 238' בסיהמופיע ' שגגת זדון'הביטוי  החבורה הוא

אינו אלא  125,דומה שביטוי זה שהוא למעשה אוקסימורון!"). ?בן עזיאל אדם קטן בישראל

או שמא אחר לשון (' שגגת תלמוד עולה לזדון' :המוכר ממשנה אבות הימשכות אחר הביטוי

                                                                                                                                            
וי בן בתרגום ספר המצוות ללו' פתרון שנים עשר'ומסי ובחיבורו באגרותיו של אלק, הפירוש למקרא של אלנהאונדי

 .יפת הלוי

קצובות אשר עשה רב יהודאי ריש מתיבתא זכר צדיק לברכה  הלכותאילו : "וראו גם מה שמופיע בהלכות קצובות 121

' פרק י" (באיסור והתרהורנו לדעת ולהבין ולא להכשל ולשגוג . ברוב חכמה וברוב תבונה ושכל ומדע ונרתק התבונה

 ]).61 :ב"תש, מרגליות[

על פי מה שמופיע בכל ' יולדתי'ל יש לתקן. אולם ברור שמדובר בגרסה משובשת, "נולדתי": בי "כאן מופיע בכ 122

 .היד שבסינופסיס-שאר כתבי

לא הספיק גובה . מכר לראשון וחתמה לשיני לשלישי וחתמה גובה מן האחרון: "גיטין, פיע בירושלמיראו מה שמו 123

-אבל נכסים שהכניסה לו פרה, שהכניסה לו בכתובתהכסים בנ: רב מרעלה א. לא הספיק גובה משלפני פניו. משלפניו

בבלי כתובות ; ד"ע-גל ע, ד"ג ה"ירושלמי כתובות י ה; ד,כתובות ו :והשוו; ב"מז ע, ו,ה" (זה שתרצה-פרנון גובה מאי

 ) א"סז ע, ב"סו ע

תמיד  איקוי שללדבריו מבחינה סגנונית מצויה בדבריהם גם הצטעצעות של ח. )117הערה , כה: ח"תשכ(אורבך  124

 .תואמת את העניין

 ).66הערה , 262: 2005(ראו הערתו של בוסתן  125
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כמו גם בדוגמאו ( במקרה זה. ])ט,ות בשבוע" [ואי זהו זדון הפקדון עם שגגת השבועה: "התוספתא

 .כותבי הטקסט לא הבינו כראוי את שציטטו מתעורר החשד שמא) נוספות

 

עולה מתוך  ל"לחומר מספרות חזמקרה נוסף שבו ניתן להצביע על זיקה ספרותית 

נחונייא בן הקנה ' ישמעאל הלכתי וכעסתי כנגד ר' ר' אמ(" 239' השוואתו של הקטע המופיע בסי

שמתי ? אם לאו מה כבודי אצליכם, בן גאים: אמר לי. לאמר נשיא כעס עלי למה לי חיים, רבי

אלמלא . ופתרון הלכות איסור והיתר משנה ומדרש הלכות ואגדות, תורה נביאים וכתוביםבפיכם 

יודע אני על מה באתה לא באתה אלא על ? כלום באתם ונראיתם לפני, שהכנסתי מכם סתרי תורה

קרא . קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ עומד: "ר"למה שמופיע בויק, ")כל שביעישומרי פתח הי

כי אחרי ' :אמרשנ. סיתרי דברי תורהתלמידי חכמים דומה כמי שנעלמו ממנו  שימשלא ושנה ו

ושימש משנה מדרש הלכות ואגדות ושנה  תורה נביאים וכתוביםאבל קרא אדם . 'וגו' שובי נחמתי

' עמ, מרגליות' מהד[עז ,ג..." (עליו או נהרג עליו הרי הוא בשמחה לעולםאפלו מת  ,מיםחכ ידיתלמ

 ]). עד

שכן אנו מוצאים שימוש בביטויים מן המדרש , גם במקרה זה יש רושם שמדובר בחיקוי

במדרש מתוארים בצורה מדורגת . ולמעשה שיבוש של כוונת המדרש, תוך הוצאתם מהקשרם

דרגת (סוג שני ; הוא מי שקרא ולא שנה) הפחות מכולם( סוג ראשון. סוגים שונים של בני אדם

הוא מי שגם ) הרצוי ביותר(וסוג שלישי ; הוא מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים) הביניים

ביחס לסוג השני מצוין שאותו אדם דומה כמי שנעלמו . קרא ושנה וגם שימש תלמידי חכמים

החסרים לו הם מה שמופיע ' סתרי תורה'שאותם  ניתן אפוא להבין מכך. 'סתרי דברי תורה'ממנו 

חסר לו עדיין דבר מהותי , כלומר מי שקרא ושנה. בסוג השלישי שזה שימוש תלמידי חכמים

לעומת זאת אם נתבונן בקטע מספרות . שזה בעצם שימוש תלמידי חכמים' סתרי דברי תורה'כ

' החבורה'בקטע . 'י תורהסתר'ההיכלות ובהקשר שבו הוא מצוי יש להבין אחרת את הביטוי 

כך כעס עליו על , רבן שמעון גמליאל, נחונייא בן הקנה רבו שהנשיא' ישמעאל מספר לר' שלפנינו ר

זה יכול היה להסתיים בכך ששומרי הפתח היו פוגעים בו ש משום, נחונייא בן הקנה' שהעיר את ר

אומר לו שבעצם כל כבודו ישמעאל ו' נחונייא מרגיע את ר' בתשובה לדברים אלה ר). 238' סי(

שכן הוא כבר שם בפיהם , בקרב תלמידיו הם ידיעת סתרי התורה) נחונייא' של ר(ומעלתו שלו 

ישמעאל הוא רצונו ' וכל הסיבה לבואו של ר', נביאים וכתובים ומדרש הלכות ואגדות וכו, תורה'

לך ואמור לו : "240' בסינחונייא מופיעים ' המשך דבריו של ר. 'שומרי פתח היכל שביעי'לדעת על 

לפיכך ... אבל שומרי פתח היכל שביעי ממשמע שלהם מבוהל אדם ואין יכול ליגע בהם... לנשיא
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והוא אומר והן נופלין ... בוא ועמדו על רגליכם, לא פירשתי אותם עכשיו שאתם אומרים לי פרוש

ות קדושים של שומרי על פי זה הם שמ' סתרי תורה'יוצא אפוא ש". על פניהם והסופרים כותבים

נמצא אם כן שבדומה למה שראינו בהקשרים אחרים גם כאן ניתן לזהות את . פתח היכל שביעי

אותה מגמה של ספרות ההיכלות להעלות על נס את ערכה של צפיית המרכבה אל מול ערכים 

גם אם לא . )שימוש תלמידי חכמים: במקרה זה( ל השונים מבקשים להבליט"אחרים שמדרשי חז

מכל מקום ניתן לזהות גם , ניתן להוכיח בוודאות במקרה זה שמדובר בחיקוי של חומר מדרשי

זה מכבר בין עולמם של מחברי ספרות ההיכלות  שהודגמהכאן את אותה התכתבות רעיונית 

 .לעולמם של מחברי המדרשים השונים

 

 :זיקה ללשון הפיוט. ג

עם  .נו מכיל כצפוי זיקות רבות ללשון הפייטניםאי, שסגנונו הוא סיפורי ולא שירי, חומר החבורה

דוגמות נוספות . מאוחרים שהוזכרו קודם שימושי לשוןמכמה  זיקה לשכבת לשון זו עולהזאת 

  ערפליםהריבוי וכן בצורת  126)200' סי( זיהיוןלזיקה ללשון הפיוט ניתן לראות בשימוש בשם 

 .בתחום צירופי הלשון כפי שנראה לקמן זיקות נוספות מצויות 127.)]198' סי" [גחליו בערפלי("

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).161' עמ( 'ראו לעיל יחידה ב 126

על פי החומר המצוי במאגרי המילון ההיסטורי . לרווחת רק בשלב מאוחר בלשון הפייטנים צורת ריבוי זו הופכת 127

משמים השמעתם "( שנה המיוחסת לרבהאש לרעתא ההיקרות הקדומה ביותר לצורת הרבים של ערפל מצויה בתקי

שירת בני '(' ערפליא' והשוו; ומוכרת גם מן הארמית הארץ ישראלית, ")טוהר בערפליונגליתה עליהם  // את הוד קולך

: כגון, תפוצתה של צורת ריבוי זו הולכת וגדלה אצל פייטנים מאוחרים יותר). 114: ט"תשנ, יהלום וסקולוף', מערבא

מאת ' אפסי חוג'מתוך הקדושתא לשבועות " (מרומים ערפליאבי גדור כפגוש : "ראו למשל. ובנימין, אביתור, הקליר

וראו בעניין זה גם ראנד ). 11' שו', וירא אלהים אטומת'מתוך השבעתא " (עבים גש ערפליכי טוב "; )57' שו, הקליר

)2006 :99.( 
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 ההיכלותצירופים אופייניים לספרות . 2

 

' חיות הקדש': כגון, נו כבר בהקשרים אחריםואשר ניד כינויי מלאכיםמכילים כמה  קטעי החבורה

  131.)198' סי(' סוריא שר הפנים' 130,)198' סי(' אופני שכינה' 129,)198' סי(' כרובי גבורה' 128,)198' סי(

בן ' 132,)198' סי(' אבירי ישראל': כגון, אדםהנוגעים לבני כינויים כמה  ניתן למצואכמו כן 

, 203' סי(' חברים, ')240, 201' סי(' גיבורי חבורה אדירי ישיבה, ')239, 225, 201, 200' סי(' גאים

מתוך  ).226, 225' סי(' חבורה, '])x3[ ,225 ]x3[ ,228 ]x3[ 224' סי(' יורדי מרכבה' 133,)228, 237

 .ועל כן נדון בהם לקמן, אדירי ישיבהגיבורי חבורה ו בן גאיםרשימה זו טרם נידונו הצירופים 

' סי(' חדרי היכל ערבות רקיע': המופיעים בחומר זה הם מקום מושבותיאורי אל וכינויי ה

' מלכו שלעולם' ,)237' סי( 'חכם הרזים ואדון הסתרים'  135,)227, 200' סי(' כבוד)ה(כסא ' 134,)198

. 'מלכו שלעולם'ו' חכם הרזים ואדון הסתרים': מתוך רשימת זו טרם נידונו הצירופים). 240' סי(

בדרך כלל כחלק (הוא מטבע קבוע שחוזר בסופי פרקים ' חכם הרזים ואדון הסתרים'ברם הצירוף 

תלוש מהקשר באופן ) 269, 238' ראו סי(' ברוך אתה יי חכם הרזים ואדון הסתרים'מן הברכה 

כך שברור למדי שהוא תוספת עריכתית ושהמסקנות שיעלו מדיון בהקשרו אינם קשורות , קודם

מלכו 'דיון לקמן רק לצירוף  ואייחדשלא לדון בו  בחרתיאי לכך  136.לעיקר החומר הנידון ביחידה

 .'שלעולם

                                                 
 .)ואילך 176' עמ( 'ראו דיון ביחידה ב 128

 .'ביחידה דלקמן ון ראו די 129

 .'ביחידה דלקמן ראו דיון  130

 .'מלאך הפנים'ביחס לצירוף ' ראו דיון לעיל וכן ביחידה ב 131

 .ראו דיון לעיל 132

 .155הערה  ,234' ינות בישיבות ארץ ישראל ראו לקמן עמעל תואר זה המשמש ככינוי לחכמים ולמי שהוסמכו לדי 133

 .)ואילך 110' עמ( 'ראו דיון ביחידה א 134

 .)ואילך 119' עמ( 'ראו דיון ביחידה א 135

ברכות , תוספתא(' הרזים'ברכת חכם לזה  בין צירוףזאת ראוי להעיר על הקשר הברור  ובכל). 1987(ראו שלוטר  136

כמו כן בלשון הפיוט מצאנו כמה פעמים כינויים לאל ). א"ברכות נח ע, בבלי; ג"יג ע, א,ברכות ט,ירושלמי: והשוו; ב,ו

לז ללז שואל ): "'אדון סתרים'ולעיתים גם במעמד של סומך באופן דומה לצירוף (' סתרים'המילה  המכילים את

' שו, ניסן' מאת יוסף בר' אתה אדיר מהררי': מתוך הקדושתא לשביעי של פסח" (יושב סתריםאיה מקום  // בסתרים

', ליל אשר לאב' :מתוך השבעתא לפסח( "סַתריםָלַכד ' הוא ה // ְלִמֵבין רִאַיית ְבָתִרים // ליל לֹוֵבש כָתִרים"; )387-385
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 בן גאים. 1

 

, 201, 200' סי(היכלות רבתי מאפיין בעיקר את קטעי החבורה ב, ישמעאל' המיוחס לר, כינוי זה

' גאה'ברם ראוי לציין שהעיון בשימושיו של השורש  138,משמעותו של כינוי זה קשה 137).239, 225

כך למשל אנו מוצאים  139.מלמדת שפעמים רבות הוא בא במשמעות חיובית, בספרות ההיכלות

לא ישרפוני עיני ש, שלא יחבלוני מלאכי חבלה("המשמש ככינוי למלאכים ' גאים'בספרות זו את 

ואין , אל תקרי גויים אלא גאים", ]98' סי" [גאו גאים קשורי כתרים"; ]12גי "כ ;1' סי" [גאים

התגאו התגאו בעלי ("כתכונה ראויה ' גאווה'וכן את ה, ])779||  778' סי" [גאים אלא חיות הקדש

שר של גאוה "; ]294' סי" [מדה של גאוה שיתגאו בה בני] לכך אתן להם"[; ]167' סי" [גאוה

]. 167' סי" [כי לכל משרתי אלהינו נאה להתגאות"; ]נ י"כ; 416' סי" [מתגאה אותו מלכו של עולם

  140.ככינוי לאל' גאווה'זו את התיבה  על כך ניתן להוסיף שניתן לפרש בכמה מקומות בספרות

ה(בצירוף הנידון ישנו שימוש במילה מקראית   ֶא רבה בלשון המופיעה במקרא פעמים ה, )ֵּג

]). 19טז ' מש" [ֵמַחֵּלק ָׁשָלל ֶאת ֵּגִאים ]ֲעָנִוים :קרי[ טֹוב ְׁשַפל רּוַח ֶאת עניים:"ראו למשל(גנאי 

כפי שנראה להלן עלתה בקרבם גם תפיסה (משמעות שלילית זו ממשיכה גם בלשון חכמים 

היכלות דווקא לעומת מגמה זו מעניין שבדומה לספרות ה). עקרונית השוללת את מידת הגאווה

כך . במשמעות חיובית' גסות'ואפילו את המילה ' גאה'את השורש  ניתן למצואאצל הפייטנים 

לפני גביר גוי  גאון גסותוהתיצב בגבורת : "ה אומר למשה"עולה למשל בפיוטו של יניי שבו הקב

  141).פה' עמ, זולאי' מהד" (גמור

בתכלית ממה שונה , והת הגאוביחס למיד, דומה גם שהעמדה המובעת בספרות ההיכלות

בספרות ההיכלות  לעומת העיסוק הקוסמוגניכך למשל  142.ל"שמשתקף בכמה מקורות בספרות חז

                                                                                                                                            
אויבים כמו ' :מתוך השבעתא למועדים" (ְלפעֵניְח ֵּמֲחָדִרים // ָּגל ִּמְסָּתרים//  ִריםּבוֵחן ְּסתָ "; )10-8' שו, מאת הקליר

  ).11-9' שו, מאת הקליר', מדו בסאסאה

 ]).נ י"כ[ 681, 584, 583, 579, 403' יס: ראו, כינוי זה ניקרה גם כמה פעמים בספרות ההיכלות 137

 .טעמו של כינוי זה אינו ברור ויתכן שהוא קשור בתפיסתו ככהן גדול בן כהן גדול) 29הערה , 17: 2ב"תשנ(לדעת דן  138

" בן גאים אל תתגאה מחבריך ואל תאמר אף אני זכיתי מכולם: "הנקרית פעם אחת, זאת לצד משמעות שלילית 139

 )ג"תשס(לדיון בביטוייה השונים של מידת הגאווה בספרות ההיכלות ראו ענבר  ]).ני "כ[ 584' סי(

ראו אידל ; )'גאווה'ה המכונה בשם "מידה או שיעור של הקב(= ' מידה של גאוה' :כך ניתן להבין את הצירוף 140

 .)30הערה , 31: ב"תשמ-א"תשמ(

 ).75-74: ד"תש(לעניין זה ראו זולאי  141

 ).40: ט"תשכ(ל ראו אורבך "חז על מידת הגאווה בספרות 142
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לומר  מתגאהזה שהוא : "ל עמדה המקשרת עיסוק שכזה למידת הגאווה"אנו מוצאים בספרות חז

; ג"עז ע, ה,בחגיגה  שלמיירו( "ואינו אלא כמבזה כמגאהסבור שהוא ; אני דורש במעשה בראשית

מפני מה אינו : "כ"מוסבר מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן בזמן עבודתו ביוכמו כן  143).ב, א ר"רב

אין ש: לוי' ר' אמ. 'ל תתהדר לפני מלךא'על שם : סימון' ר' אמ. מפני הגאוה? משמש בבגדי זהב

ומד ומשמש בבגדי ועכשיו הוא ע. 'ויעשו להם אלהי זהב'בהם ' אתמול כת. גור נעשה סניגורקטי

ניסיונם של חכמים להדגיש את הצורך בענוותנותו של הכהן . )ב"ה מד ע,יומא ז, ירושלמי" (זהב

עומדת אף היא בניגוד גמור לספרות ההיכלות שבה משמש אירוע זה , הגדול ביום הכיפורים

מעאל יש' הלא הוא ר, ובפרט הכניסה לקודש הקודשים כמודל לעלייה השמימה של יורד המרכבה

בן דמותו של משה , עקיבא' וניתן להוסיף שגם הגיבור השני של ספרות ההיכלות ר. 'בן גאים'

  145").צניע ומעלי("ל כמפורסם בצניעותו "מתואר בספרות חז 144,בספרות ההיכלות

עמדתה הייחודית של ספרות ההיכלות משתקפת בכך שלא מצאנו שום מקור אחר מלבדה  

בן 'הצירוף , ניתן למצוא צירוף אחר, אומנם. ינוי לאדם רם מעלהשבו עולה הצירוף הנידון ככ

בן 'אולם לא מצאנו את הכינוי  146,אשר משמש ככינוי לאדם מיוחס בספרות חכמים', גדולים

שניתן כפי , צירוף של כינוי לשמו של אדם מאפיין מאוד את המדרש המאוחר, מכל מקום. 'גאים

אשר משמש כאחד ', בירבי'את הכינוי המקביל לו  שם אנו מוצאים. במדרשי התנחומא למצוא

ילמדנו לבין הסגנון של התלמוד -מסימני ההיכר העיקריים המבדילים בין סגנון התנחומא

לדעת ברגמן הוספת תארי כבוד לשמות אישים היא  147.הירושלמי ומדרשי האגדה הקלאסיים

לשונן של כתובות מאותה חלק מן הנטייה להידור סגנוני במליצות מקראיות המאפיין גם את 

תופעה אשר יש לה המשך גם בתקופת ; ילמדנותנחומא תקופה וגם את לשונם של חלק ממדרשי 

                                                 
מימרא זו מכוונת כנגד הגנוסטיקאים אשר היו פותחים את דרשותיהם , )ואילך 173: ט"תשכ(לדעת אורבך . 143

 .בהצהרות של גאווה
עקיבא למשה בספרות ההיכלות ראו דבריה של אליאור ' ישמעאל לאהרון הכהן ושל ר' ה בין דמותו של רלזיק 144

 ).253-252: ג"תשס(

עקיבא כענוותן בספרות התלמודית להשוואה בין תיאורים אלה לדמותו בספרות ההיכלות ' לתיאור דמותו של ר 145

 ).ואילך 85: ן"תש(ראו ליבס 

ונתמלא . עשרה שנה-עזריה בישיבה בן שש)ב(אלעזר בן ' הלכו ומינו את ר: "אלעזר בן עזריה' ראו למשל ביחס ל 146

" יותר ממני בן גדוליםאלא שהוא , ילא שהוא בן תורה יותר ממנ. 'ב ומצטער ואועקיבה יוש' והיה ר. כל ראשו שיבות

  ).ד"ז ע, א,ברכות ד, ירושלמי(

 ).110הערה , 276; 183: א"תשנ(ראו ברגמן  147
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כמו גם הוספת (ישמעאל ' לשמו של ר' בן גאים'דומה אפוא שהוספת תואר הכבוד  148.הגאונים

ומר מעידה על זיקתו של הח) הנקרית במקומות שונים בספרות ההיכלות' כהן גדול': התואר

 .המצוי בקטעי החבורה לסגנון המאפיין תקופות מאוחרות למדי

ישמעאל הוא שימוש לשוני ייחודי ' שהצירוף בן גאים המשמש ככינוי לר יש לצייןלסיכום  

צירוף זה בולט בשונותו על רקע ספרות . לספרות ההיכלות ומאפיין בעיקר את קטעי החבורה

אפוא על הבדלים נוספים , לפי דרכנו למדנו. הגאווהומשקף הבדלים בהשקפה ביחס למידת , ל"חז

כמו כן התופעה של . ל לבין מחבריה של ספרות ההיכלות"מבחינה רעיונית בין עולמם של חז

ל "הוספת כינויים ותארים לשמו של האדם מאפיינת מאוד את השלבים המאוחרים של ספרות חז

 .ידוןאפוא על איחורו של החומר הנ, ומעידה) רובד התנחומא(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).49הערה , 349-348: ד"תשל-ט"תשכ(והשוו רוזנטל ; )111הערה , 276; 183: א"תשנ(ראו ברגמן  148
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 אדירי ישיבה / גיבורי חבורה. 2

 

 גבורי חבורה .א

כך גם ). 240, 201' סי(מייחד את קטעי החבורה המשולבים בהיכלות רבתי ' גיבורי חבורה'הצירוף 

ומכאן  149,)240, 226, 225, 201' סי(ניקרה מספר פעמים בקטעים אלה ' חבורה'השימוש במילה 

אינו מצוי באף מקום אחר בספרות ההיכלות ' חבורה'יש לשים לב שהשימוש במילה , ואולם. שמם

ולא האמנתי עד שנעשה דבר על : "264-263: ט"תשכ(מלבד בקטע הגניזה שפורסם על ידי גרינולד 

חברו דומה שמ"). בחבורהואמר לי עלה והעיד [...] וירד  בחבורהמיד אחד הפחות מכולנו ]תל[ידי 

כולל את מסורות שר (של קטע זה מכיר שלבים מאוחרים למדי בהתפתחותה של ספרות ההיכלות 

 150.ועל כן ניתן להניח שקטע זה מאוחר לחומר החבורה) תורה

בלשון  151.הוא שימוש לשון מקראי שיש לו המשך גם בלשון הבית השני x+ גיבורי הדגם 

. פשי שלא כציטוט מפסוקים או במסגרת דרשההוא אינו ניקרה בשימוש חו, לעומת זאת, חכמים

גיבורי : "בהם אנו מוצאים גם צירוף חדש 152,הוא שב ועולה רק במקורות מאוחרים, לעומת זאת

 . נמצא אפוא שהשימוש בדגם זה משקף איחור 153".תורה

', ישיבה'כמקבילה למילה ' חבורה'ראייה נוספת לאיחור עשויה לעלות מן השימוש במילה 

ידוע הוא שבתקופת התנאים היה בשימוש המונח . 'אדירי ישיבה'ירוף הסמוך לו המופיעה בצ

רק בתקופה מאוחרת יותר החלה לשמש מילה זו . הקשור באכילת קורבן הפסח' חבורה'הטכני 

                                                 
' חבורה'על הקשר בין כתב יד זה לחומר ). ט"תשכ(שפורסם על ידי גרינולד , 8גי "ם בככמו כן כינויי זה מופיע ג 149

 .ראו עוד להלן

לעומת זאת יש יסוד להנחה שקטע הגניזה המדובר שייך . לקמן נבקש לטעון שחומר החבורה נוצר בארץ ישראל 150

 .ראו בנספח המצורף לעבודה; לרובד הבבלי של ספרות ההיכלות

; 7י , 3ח , 2ו , 14א ' יהו: למשל" (גבורי חיל" ,)7ש ג "שה" (גבורי ישראל", )20קג ' תה" (גבורי כח" :ראו למשל 151

 ).40ח , 24א ה "דה, 14יא ' נחמ; 14כד , 20ב טו "מל

בשימוש שאינו כחלק (' גבורי ישראל'ו' גבורי כח'כגון , ניתן למצוא במדרשים מאוחרים חזרה לצירופים מקראים 152

; ה,ר יח"שמו; מח, מד, לב, כח, א יט"פרד( "גיבורי כח"כגון '; גיבורים'/ ' גיבור'ק בו נזכרת המילה מדרשה על פסו

 .שימוש בדגם שב ועולה גם אצל הפייטנים). א מז"פרד" (גיבורי ישראל"ו, )ויקרא א, תנחומא

 ).תזריע ט, נח ג, תנחומא; סדר עולם רבה כה" (גיבורי תורה"ראו למשל הצירוף  153
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 המופיע בקטעי החבורה) 'חברים'(' חבר'בהקשר זה אף הכינוי  154.י"ובעיקר בא, ככינוי לישיבה

 )בתקופה הגאונית אך בעיקר לאחריה, ן שכבר בתקופה האמוראיתיתכ( בתקופה מאוחרת שימש

בארץ ישראל אנו מוצאים ' חבר'התואר  תחת( 155ישראלארץ בישיבות  החכמים שהוסמכולציון 

לדברים אלה ברצוני להוסיף מקבילה  156).'ראש כלה'ו' אלוף'בבבל תארים אחרים ובפרט 

נו מוצאים תיאור המכיל דמיון רב ובה א, של מדרש רות רבה שהשתמרה באחד מכתבי היד

... אמרו עליו על אלישע בן אבויה": לתיאור החבורה המופיע בקטעים הנידונים מהיכלות רבתי

החברים עומדים על כל וכיון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית או בבית המדרש של טברייא היו 

י אוקספורד "על פי כ[ ד,ו(" כ באים כלם ונושקין אותו על ראשו'ואח. ומאזנים לדבריו רגליהם

ישמעאל מיד עמדתי והקהלתי כל סנהדרין ' אמר ר: "והשוו למה שמופיע בהיכלות רבתי 157;)]164

חברים המון  כלוישבנו לפניו והיו ... 'למבוי השלישי אשר בבית ה 158גדולה ואת כל סנהדרין קטנה

מד שמתרחש לכאורה בבית בשני הקטעים ישנו תיאור של מע). 203-202' סי" (עומדין על רגליהם

העומדים על ' החברים'כמו כן מוזכרים  ).''מבוי השלישי אשר בבית ה', 'לשכת הגזית'(המקדש 

                                                 
וגם אם הוא מופיע בבבלי הריהו מתייחס לארץ , המראה שמונח זה משמש בעיקר בארץ ישראל) ב"תשמ(בר  ראו 154

ראו ' ישיבה'לדיון בהתפתחותו של המושג ). 183: שם(ראו בר '; תלמידים'תחתיו משתמשים בבבלי במונח . ישראל

  ).ח"תשל(גפני 

בתקופה מאוחרת יותר הוא . ציין אדם שאינו עם הארץל, משמש בלשון התנאים במשמעות טכנית) ים(הכינוי חבר 155

; ילמדנו-מצוי במדרשי התנחומא' חבר'השימוש בתואר . מתחיל לשמש ככינוי לדיינים שישבו בישיבה בארץ ישראל

תנחומא בובר (' אריסטי חבירנו' ר'ו) 741-740' כב עמ, ר סה"השווה ב; ב"תולדות כ, תנחומא בובר(' נתן החבר'כמו 

בתקופת  היה נפוץ בייחודתואר זה השימוש ב). 183: א"תשנ(ראו ברגמן ; ) השווה תנחומא בובר תולדות יט; וירא כג

יש , עם זאת). 119הערה , 278: א"תשנ, ברגמן; 2הערה , 54'  עמ,  כרך א: 1970, ראו מאן( הגאונים בארץ ישראל

, 278: א"תשנ(ראו הערתו של ברגמן ; לראיות לכך שתואר זה היה בשימוש כבר בתקופת האמוראים בארץ ישרא

חנניה חברון ' ר" ;)ומקבילות 79' כ עמ"פדר" (חברה יוסטה: "מספרות האמוראים הנה כמה דוגמאות). 120הערה 

 . 185' עמ, מילון, וסוקולוף 421, מילון, יאסטרוב: כמו כן ראו). ג"ה, ז"ירולשמי יומא פ" (דרבנן

–' נקודה ראויה לציון היא אנו מוצאים בכמה מקומות במקרופורם חנוך ג ).417: 'חלק א, ג"תשמ( על ראו גיל 156

, ]64' סי" [דור דור ואלופיהם(" ישראל לגדוליהן ככינוי ' אלוף'שימוש בתואר  -מקרופורם שחשוד בזיקתו לבבל

זה לא מצאתי באף כינויי שכ]). 30,31' סי" [שר אלוף ונכבד"(והן ככינוי למלאכים  ])65' סי" [אלופי ישראל ודורן"

למציאות של יהודי בבל ' ושמא יש לראות גם בכך עובדה נוספת המשייכת את חנוך ג, מקור אחר מספרות ההיכלות

 ?בתקופת הגאונים

 ).65-61: 'חלק ג, א"תשל(ניתן למצוא אצל לרנר  164י אוקספורד "פירוש לקטע זה המופיע כאמור רק בכ 157

שימשו , שנחשבה ליורשתה של הסנהדרין, )שישבה בטבריה( בת ארץ ישראללא מיותר לציין שידוע הוא שבישי 158

 .סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה
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או " :בקטע מתוך רות רבה מופיעות המילים. כפי שהיה נהוג בדרשותיו של רב הישיבה, רגליהם

 ת התיאור כולוומעגנות א 159,)נוספו על ידי עורך כל שהואשאולי ( "בבית המדרש של טברייא

והסנהדרין ' החברים'המוכרת של הישיבה הארץ ישראלית שהייתה בטבריה על מציאות ב

ככינויי לחכמים ' חברים'ככינוי לישיבה וב' חבורהה'אפוא שהשימוש במושג  נמצא .ששימשו בה

כפי שאבקש . ומשקף מציאות מאוחרת יחסית, שולח אותנו לעולמן של ישיבות ארץ ישראל

שולח אותנו לעולמן של הישיבות בתקופת ' אדירי ישיבה': אף העיון בצירוף השני, מןלהראות לק

 .ומחזק את ההשערה בדבר איחורו היחסי של החומר הנידון, הגאונים

 

 אדירי ישיבה .ב

עם . ומהווה קו ייחודי להם) 240, 201' סי(הצירוף הנידון מופיע אף הוא אך ורק בקטעי החבורה 

 אדירי חכמה: כגון, מצוי עוד כמה פעמים בספרות ההיכלות xאדירי  הדגם ראוי לציין ש, זאת

 589' סי, שם( אדירי ארץ, ])אי "כ[ 579' סי, שם( אדירי אימה, ])אי "כ[ 562' סי, מעשה מרכבה(

לקול : "למשל(למלאכים ' אדירים'כמו כן אנו מוצאים בספרות זו גם את הכינוי . ])אי "כ[

 160]).154' סי" [אדיריםלקול , לקול אבירים, משרתים

כמו כן התיבה  .נעדר משימוש בלשון חכמים 161,המצוי גם בלשון המקרא xאדירי הדגם 

היא מופיעה רק בזיקה . ל בשימוש חופשי"אינה מצויה בלשון חז) 'כביר, גדול'(=' אדיר'המקראית 

 163.או בציטוט של מטבעות תפילה 162לפסוקים

יש לציין שהוא שב ומתחדש בלשון , שון חכמיםלעומת היעדרותו של הדגם הנידון מל

שמצאנו  אדירי אימהוצאים בלשון הפיוט גם את הצירוף ולא די בכך אלא שאנו מ 164.הפיוט

                                                 
 ). 63: שם(כך סבור לרנר  159

ואתה גדול מכל השרים וגבוה מכל המלאכים וחביב מכל המשרתים ונכבד : "... כמה דוגמות' וראו גם בחנוך ג 160

רמים . עלה מכל אלו יש ארבעה שרים הגדולים עירין וקדישין שמןלמ" ;)6 'סי" (האדיריםמכל הצבאים ורב מכל 

 .  )66' סי" (ואדיריםונכבדים נוראים ונחמדים מופלאים 

 ).3טז ' תה" (אדירי כל", )36, 35, 34כה ' יר" (אדירי הצאן: "למשל 161

בבא קמא  ,בבלי(" צללת במים אדירים והעלית חרס בידך: "פעם אחת בלבד היא מופיעה בזיקה שאינה מפורשת 162

 ).10טו ' שמ" (ָצְללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים"הפסוק העומד ברקע הוא כמובן ). א"צא ע

163
האל הגדול הגבור "; )ג"ירושלמי ראש השנה נט ע" (לא יצא -בכל מקום עבר והזכיר אדיר המלוכה: "למשלראו  

אדיר במרום "; )א"מגילה כה ע, והשוו בבלי; ב"רכות לג עב, בבלי" (והאדיר והאמיץ והעיזוז והיראוי החזקי והאמתי

 ). ב"ברכות נה ע, בבלי" (שוכן בגבורה
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אדירי אימה יאדירו : "ה"וכך מופיע בפיוטו של הקליר לר]) אי "כ[ 579, ]ני "כ[ 403' סי(בהיכלות 

-2' שו', אדירי איומה'ה "מתוך הקדושתא לר( "'יי מלך'ברורי ברק יברכו בקול // ' יי מלך'בקול 

את הכינוי  ואולם 166.למלאכים מופיע אף הוא אצל הפייטנים' אדירים'הכינוי כמו כן גם  165).1

בספרות : ניתן למצוא בספרות בת זמנו של הפיוט 167,ן המובחרים שבחכמי ישראללציו' אדירים'

ביהם של הגאונים רווחים מאוד בכת', אביר'לתואר  בדומה למה שהזכרנו ביחס 168.הגאונים

: דוגמת שישבו בישיבות הגאונים חכמיםהמשמשים לכינויי ה תארים מליציים תארים

, )'אדירי ישיבה'(שניתן למצוא אף את הצירוף הנידון לא די בכך אלא  169.אדירנו החבר/אדירי

: ץ"תר, אסףפורסם על ידי ; רב שמואל בן עלי הגאון" (אדירי ישיבתנו וחכמי חבורתנו": למשל

' עמ, 19מכתב ', חלק ב, ז"תשנ, גיל[מכתבי שרירא גאון " (ואיתניה ואלופיה אדירי הישיבה";)81

ולא מיותר להוסיף שגם השימוש . )124: 'חלק א, שם, על השימוש בצירוף זה ראו גם גיל; ]63

. יד על איחורמע, המופיע בצירוף הנידון, )כמציין מקום התכנסות של חכמים(עצמו ' ישיבה'במונח 

שימש בספרות זו לציון ' ישיבה'והמונח ' בית מדרש'שכן ידוע שבתקופת התנאים מופיע המושג 

                                                                                                                                            
 .במילון ההיסטורי מתועדות עשרות היקרויות של דגם בפיוטים 164

: בפיוטו של הקליר בדומה מאוד למה שמופיע במעשה מרכבה' ברורי'ויש לשים לב להימצאותה של המילה  165

 ]).אי "כ[ 579' סי" (ראהאדירי אימה ברורי י"

' מהד" (האז מקדם חנית / אדיריםכי על  / אוי חנייתך/  אין עין לשור: "'לואז באין כ'כ  "ראו בסדר העבודה ליו 166

המקביל למה שמופיע " אין עין לשור אוי חנייתך"לשים לב לצירוף המופיע בפיוט זה  וראוי). 63: ז"תשנ, יהלום

שכן , במקרה זה מתקיימת זיקה ספרותית ברורה". עין לא תשור איה חנותך): 276' סי(בהמשכו של המקרופורם 

 .ברם אין לדעת את כיוונה של זיקה זו. מדובר בצירוף ייחודי

/  בית מושב זקנים[...]  נעו ראש מקוננים: "ראוי להסב את תשומת הלב למה שמופיע בפיוטו של הקליר, עם זאת 167

מתוך הקרובה לתשעה באב " (עת סועה בגזית נשבת // לופתו מישיבת//  שיבתמ אדיריזקנים //  בנה ירושלם' ב

אולם אין , ב"הבא מן השורש שו' משיבת'אלא ' ישיבה'אומנם אין לפנינו את המילה ). 170-163 'שו', אהלי איכה'

 . ב"הנגזרת מן השורש יש' ישיבת'להתעלם מן השעשוע הלשוני אשר מופיע בהמשך באמצעות המילה 

 :אמרו לפניו. באותה שעה עתידין לבכות כל צדיקי עולם :או גם מה שמופיע במדרש המאוחר פסיקתא רבתיר 168

 ]) קנט' עמ[לד " (ואדירייאל תכבדו קדושיי : 'להם הק' באותה שעה אמ. הם עלו במחשבה ואנו לא עלינו. ע'רבש

גרותיו של יוסף יבאכמו כן ראו גם . 'נואבירנו ואדיר'בכמה מהן מופיע . 61 בדוגמות שהובאו לעיל בהערהראו  169

באגרתו של עלי החבר ; )407אגרת : שם( אדירי החברו) 407, 406, 405אגרת : ג"תשמ, גיל" (אדירינו החבר" :הכהן

] י[ואבוי לחדש השמינ: "בהספדו של עלי אברהם התסתרי; )85: 1970, מאן( 'אדירי' מופיע התוארשם לאברהם הכהן 

, קאולי" (מר רב נתנאל הכהן ואדירנו: "באגרת לפוסטט של ישועה הכהןוכן " אברהם תחכמוני אדיריכי בו נהרג 

 ).253: שם" (אדירנו החבר מר רב אפרים", )253: שם" (הזקן הנכבד מרב נתנאל יחי לעד אדירנו", )252 :1907
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ומקבילתו הארמית (' ישיבה'אצל האמוראים הורחב השימוש במונח  170.הסנהדרין או בית דין

  171.לציון מסגרת של לימוד תורה") מתיבתא"

שמדובר בצירופים  ואצייןדונו נוגע לשני הצירופים שניאת הדיון האפוא  אסכם

שני צירופים אלה . ומבדילים אותם משאר החומר של היכלות רבתי, שייחודיים לקטעי החבורה

איחור שכן הם משקפים שימושי לשון שרווחו לא לפני התקופה  מלמדים עלשמשמעותם זהה 

לטרמינולוגיה  שולח אותנו 'חבורה'השימוש בכינוי  לדעתי. האמוראית ובעיקר בתקופת הגאונים

. ומימלא מעמיד את החומר הנידון בזיקה לסביבה זו, ארץ ישראלהמאפיינת דווקא את ישיבות 

למלאכים ' אדירים'לפי דרכנו למדנו שוב על זיקה ללשון הפייטנים ולספרותם הן בשימוש בכינוי 

רם כיון ב. המוכר מספרות ההיכלות וניקרה גם אצל הקליר' אדירי אימה'והן בשימוש בצירוף 

 .שאין אלו מונחים טכניים לא ניתן לדעת את כיוונה של זיקה זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ). 16: א"תשמ, גולדבלאט; 21-20: ח"תשל(ראו גפני  170

 .ב"בבא קמא טז ע,  א"ע כתובות קג, בבלי: ראו למשל 171
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 מלכו של עולם. 3

 

גם  כמו כן  172.צירוף זה מופיע כמה פעמים בהיכלות רבתי ורווח גם בספרות ההיכלות בכללותה

שכן , כלותמיתר המקרופורמים בספרות ההי' שונותו הטרמינולוגית של חנוך ג זה נחשפתבמקרה 

, 8, 6, 1' סי(' ריבונו של עולם'ל "מתאפיין בשימוש בכינוי המוכר מספרות חז רק מקורפורם זה

 .לית לכינוי האל"משתמש בטרמינולוגיה החז' למעשה מבין המקרופורמים השונים רק חנוך ג). 63

בלשון (טבועה בדגם שמאפיין את לשון חכמים ' מלכו שלעולם'צורת הסמיכות הפרודה  

ואכן בדומה לצירוף זה אנו מוצאים  173]).10י ' יר[' מלך עולם'המקרא אנו מוצאים את הסמיכות 

וכאמור את ', קדמונו של עולם', 'ייחודו של עולם', 'צדיקו של עולם': גם הרכבים אחרים כגון

 אינו מתועד במקורות, זובצורה ' מלכו שלעולם'ואולם הצירוף . 'ריבונו של עולם'הצירוף השכיח 

, ולעומת זה 174,אינו נפוצה כל כך' מלכא דעלמא': גם גרסתו הארמית של הצירוף. קדומים

כך שלוש פעמים (' מלך עלמה'כתובות בתי הכנסת הארץ ישראליים משתמשות בדרך כלל במטבע 

אינו מתועד במקורות צירוף זה  ,מכל מקום). בצורה מקוטעת בעלמה ובחורבת סוסיה, בחמת גדר

ריבונו : "ל ואף במקורות אמוראיים אנו מוצאים לרוב כינויי אחר"חזתנאיים מספרות 

נמצא אפוא שאין  176.קציה זו מתרבים בספרות מאוחרת יותרומופעיה של קול 175".שלעולם

                                                 
' מעשה מרכבה סי; 417, 416, 401' היכלות זוטרתי סי; 298, 297' סי, שר תורה; 240, 167' סי, היכלות רבתי: ראו 172

 .691, 688, 655, 654, 626, 623' מרכבה רבה סי; 588, 586, 585, 582, 562, 556

, נצח'בלשון המקרא התיבה עולם משמעה . ר זהוראוי לציין את ההבדל בין לשון המקרא ללשון חכמים בהקש 173

 ).128-127: ז"תשכ, ראו בנדויד(' עולם'ארץ בפרוזה ולא 'בשירה או ' תבל'המקרא אומר ' תבל'ולצורך המושג ' נצחים

ר כפי שאנו נמצא בשלב מאוחר יות' מלכו שלעולם'עדיין אין כוונתו ' אלהים חיים ומלך עולם': וכשירמיהו אומר

' ארץ'ו' תבל'לשמש במשמע זה וכך נדחקה ' העולם'הסורית התחילה תיבת  רק בעקבות הארמית. םבלשון חכמי

 .המקראיות

כמו כן הוא היה קיים בארמית . 'יקום פורקן'מציין שהוא ידוע לנו במיוחד מתפילת ) 565: ג"תשמ(וידר  174

ניתן להוסיף שצירוף זה מצוי גם בכתובת על כך ). 363: 249: בן חיים, תיבת מרקה; 310: 2002, סוקלוף(, שומרונית

שלש פעמים בכתיב מלא (וכן בקטע גניזה המכיל דברי כיבושין לתענית ציבור ' מלכיה דעלמה'יריחו בה אנו מוצאים 

אינו מתועד ) א(דעלמה) א(מכל מקום גם הצירוף הארמי מלכה. ])ה"תשמ[ ראו וידר; ]מלכה[ופעם אחת בכתיב חסר 

 .י האמוראיםבמקורות קדומים לימ

לעומת זאת אנו מוצאים . א,ר י כ"קה; ב"סוטה י ע; ב"טו ע מגילה ,בבלי: ראו; למעט כמה היקרויות בודדות 175

'  עמ, חיים-בן, תיבת מרקה(שמוכר גם מן הארמית השומרונית ) א(בירושלמי את ריבוני דעלמא וכן את מריה דעלמה

 ).330: 2002, סוקולוף(ש וגם מן המדר) ניאופטי(תרגום המן ) 261' שו, 177
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ושאף הוא עשוי לשמש ראיה , להקדים את השימוש בצירוף האמור קודם לימי האמוראים

 .'החבורה'לאיחורו היחסי של חומר 

 

 

 סקנותומסיכום . 3

 תחום הלשון) 1

בדומה ליחידת המנוני הגדולה וליחידה המרטירית שעוסקת בסיפור עשרת (' חומר החבורה'גם 

ואכן מבחינת אוצר המילים . בעל זיקה ללשון חכמים' כמו הלכתי'מתאפיין בסגנון ) הרוגי מלכות

וצר המילים אם כי הוא אינו חף לגמרי משימוש בא, דווקא ללשון חכמים חומר החבורה קרוב

ניתן גם כאן , כמו כן בדומה לכל חלקיו של היכלות רבתי. המקראי ובמטבעות לשון מן המקרא

עניין זה יכול להתיישב עם הרמזים . שימושי לשון המוכרים מלשונם של הפייטנים ושםפה  למצוא

שי רשימה ארוכה של שימו. )ולזיקתו לארץ ישראל( לאיחורו של החומר הנידון שנמצאוהרבים 

אינו קודם לרובד הלשוני המאפיין את המדרש המאוחר ' חומר החבורה'לשון מעידים על כך ש

פתרון 'הצירוף ', צפייה'ובשם הפעולה ' רגיון'השימוש בשם : כגון, ואת תקופתם של הגאונים

המאפיין של הוספת תארי כבוד , לתלמידי חכמים' חבורה'/ ' חבר'הכינוי ', הלכות איסור והיתר

 לממצאים ). 'אדירי ישיבה'(לחכמי הישיבה ' אדירים'והכינוי בתואר ) 'בן גאים'(של אדם לשמו 

בן תקופת (ראיות המלמדות על תלותו של הטקסט בהיכלות בחומר את האלה ניתן להוסיף 

לכך  מצטרף כעדותעניין זה אף הוא . באופן המותיר רושם של חיקוי, ל"מספרות חז) האמוראים

 .מעבר לתקופה האמוראית' י החבורהקטע'שיש לאחר את 

פרט חשוב שהתחדד בקטעי החבורה הוא זיקתם של כמה מן הכינויים המצויים בחומר 

מסקנה זו עלתה גם מן הדיון . זה לעולם הישיבות הארץ ישראליות בתקופת הביזנטית ולאחריה

 281: 2005( שם צוין שבעניין זה אין לקבל את דעת בוסתן, לעיל ביחידת עשרת הרוגי מלכות

כבר בשלב זה שרמזים לשלב עריכה , ראוי לציין, עם זאת. שטען שחומרים אלו נוצרו בבבל) ואילך

לרובד עריכה זה ניתן לייחס גם הוספת . שאכן חל בבבל נקרים במקומות שונים בהיכלות רבתי

 ).עבודהו בנספח העוסק בכך בסופה של הרא(קטעים שלמים כגון שר תורה 

 

                                                                                                                                            
176

צירוף זה מתועד גם במקורות ). 151-150' עמ( פסקה ג פסקה ב ו, אגדת בראשית עטוכן ב ר יד"במב: ראו למשל 

 ילההל: "צירוף זה מתועד גם בלשונו של הקליר. וכן אצל סלמון בן ירוחים) תעד(ע על התגין "מאוחרים כגון מדרש ר

 ).8-7' שו, מאת הקליר', קול אביב חודש'מתוך השבעתא לשבת הגדול " (סה הפילםבדמיון סו // מלכו של עולםאתא 
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 רותתחום הספ) 2

 שאלת תיחומה ואחדותה של ספרות ההיכלות

זרותו של חומר החבורה המשולב בהיכלות רבתי מורגשת הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן 

מן הרובד  לדעתיכמו כן גם הראיות לזמנו המאוחר מפרידות אותו ). 'על כך ראו ביחידה ד(

עריכה מאוחר שניתן לשייך אליו נמצא אפוא שיש רובד . ההימנוני ומתיאורי העלייה השמימה

תיאור מלא של הרבדים . תקופת הגאונים בקירוב: ושזמנו) כמו גם חומרים נוספים(חומר זה 

 .השונים בהתגבשותו של המקרופורם ננסה לשרטט בדברי הסיכום

מיתר ' חנוך גנותו הטרמינולוגית של המקרופורם שונחשפה כמו כן גם כאן  

' שרק חנוך ג נמצא. עניין זה עלה במסגרת הדיון בכינויי האל. לותהמקרופורמים שבספרות ההיכ

 .'ריבונו של עולם'ל ומשתמש בכינוי "מתאפיין בשימוש בטרמינולוגיה המוכרת מספרות חז

 

 ל"שאלת היחס שבין ספרות ההיכלות ומחבריה לספרות חז

התכתבות רעיונית זימן בפנינו הדים נוספים לאותה ' החבורה'העיון בשימושי הלשון שבקטעי 

 המצויותל לבין מגמות "בין מקורות מסוימים בספרות חז, כבר במקומות אחרים שנידונה

אנו , ל"לעומת היחס השלילי למידת הגאווה במקורות שונים בספרות חז. בספרות ההיכלות

במדרש . 'סתרי תורה'כמו כן מצאנו הגדרות שונות ל. מוצאים מגמה הפוכה בספרות ההיכלות

ולעומת זאת בחומר שלפנינו מצאנו , נחשב שימושם של תלמידי חכמים' סתרי תורה'ל "חז

 .קשורים בצפייה במרכבה ובידיעת השמות הקדושים' סתרי תורה'ש

 

 שאלת הזיקה שבין הפיוט הקדום לספרות ההיכלות

קטעי החבורה אינם מתאפיינים בלשון שירית ועל כן לא ניתן לצפות למצוא זיקות רבות ללשון 

', זהיון'העלה בכל זאת כמה זיקות שכאלה כמו התיבה  הדיון שהובא, ברם. הפייטנים ולספרותם

, שימושי לשון שכאלה. 'אדירי אימה'והצירוף , למלאכים' אדירים'הכינוי ', ערפלים'צורת הריבוי 

מהווים אף הם ראייה לזיקה שיש לחומר הנידון , המוכרים מן הפיוט הארץ ישראלי הקדום

מכל מקום אין לפנינו מונחים טכניים ועל כן לא ניתן לראות בהם ראיות . הארץ ישראלית לסביבה

 .לתלות ספרותית של מקור אחד במשנהו
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 שירי שבח והליטורגיה השמימית: 196-152' סי] ד[

 היכלות רבתימקרופורם סגנונה ומקומה ב, תוכנה: ליחידהמבוא . 1

 

קשר כמו כן מתקיים . נושאת אופי שירי יחידה זואף ) 106-94' סי(' יחידה בחומר שבל בדומה

, 157-ו 97' וכן בסי 154-ו 94' בסיהמקבילים  מעידים למשל הקטעיםכך (למדי בין היחידות  הדוק

 הוא אופי פרגמנטרי ודומה שעריכתו החומר שלפנינו נושא אף 1.)'מבוא ליחידה בב, שהוזכרו לעיל

רבים מקטעי שיר אלה . שמימיתליטורגיה י שבח וכן הימנונ ה כמההיחידה  מכיל 2.רופפת

שתי הקשר ההדוק בין . 'בדומה למה שמצאנו ביחידה ב) 3ו (נחתמים בפסוק הקדושה מישעיה 

לשלב את המסקנות העולות משתיהן גם יחד בכדי לשרטט את אופיו  אפוא היחידות מחייב אותנו

 .של הרובד ההימנוני המצוי במקרופורם היכלות רבתי

, ככל הנראה, שני קטעים שנוספו תוך החומר שביחידה משולבים בכמה מכתבי הידב

קטע מתוך והשני הוא  167' תוספת המוכרת מתוך שיעור קומה בסי הואהאחד . ממקורות אחרים

החומר  ).22מ-ו נ, ו, א: יד-כתבי( 188-175  'סדר רבה דבראשית המופיע בחלק מכתבי היד בסי

 .בדיון לקמן, אפוא, כללהמצוי בקטעים אלה לא י

כפי שניתן לראות ברצף  ,מצוי אף הוא ביחידה זו נרדפים המאפיין הסגנוני של גיבוב

). 189' סי" (יהםשבח מראה פנ, אור, זוהר, תאות, חמלת, חמדת, תואר, יופי, זיו, הדר" :הנסמכים

 ם נוספיםישירייינים מאפ 3.ניתן לציין עוד מבחר גדול של דוגמות לתופעה זו מתוך החומר שלפנינו

  5.מצויים לרוב בחומר זההם ושימוש בכינויים אף  4,כמו תקבולות

                                                 
, ")המסתכל בו מיד נקרע והמציץ ביופיו מיד נשתפך כקיתון(" 159' חיבור נוסף בין היחידות ניתן למצוא בסי 1

ראו שפר . אללמה שקורה למי ששומע ומאזין לקולות המשוררים לפני ה בנוגע 104' שממשיך את מה שמופיע בסי

)2009 :259.( 

 ).259: 2009(ראו שפר  2

הדר זיו "; )152' סי" (תתרומם תתנשא, תתהדר"; )152' סי( "תוקף וגבורה, עוז"; )152' סי( "גאוה וזיהיון": למשל 3

רו מזמ"; )162' סי" (לעזרו ולחזקו"; )160' סי" (הניזונת והמסתכלת""; )157" (נעימים ונחמדים"; )159' סי" (יופי

, בחרדה"; )166' סי" (ונבלעו ונבלמו ונתלו ונחתמו"; )166' סי" (מזהיב ומכסיף, מאיר ומזריח"; )162' סי" (ומקלסו

' סי"  (יודעים ומכירין"; )168' סי" (גאוה וזהיון, רוממה וגבורה", )168' סי" (בזיע וביראה, ברתת, באימה, בבהלה

 ).172' סי" (ה ורינה ושירה וזמרהגיל"; )169

' סי" (והניצבים על גלגל המרכבה// העומדים על אבן כסא הכבוד : "כגון, בעיקר אנו מוצאים תקבולת נרדפת רגילה 4

למה לך קנאה עם // למה לך איבה עם זרע אברהם ; )173' סי" (לכם בריות אני משמיע// לכם חיות אני אומר "; )160
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המשולבים במסגרת תיאורי העולם (קטעי השיר הקצרים עם זאת קשה להגדיר את 

פורמולות וקטעים ב מדובר אפוא .בעלי מבנה מוגדר כאוסף שירים ביחידה זווהמצויים  ) העליון

מבנים של רשימות כינויים  ניתן למצואכך למשל  6.ות קבועות יחסיתתבני בעלי, שיריים קטנים

מרעישי , עוזרי גבורה ומפעמי שכינה: "כגון, )המכילים לפעמים תבנית דקדוקית זהה( אבריים-דו

; )157' סי( "הדורי שיחה ,נשואי פנים ,ברורי עליון ,מחמדי נורא"; )154' סי" (קול ומגדילי שירה

' סי" (ריעותמסדרי  ,מזכירי אהבה ,משיבי קנאה ,מעבירי חימה ,שבועה מפירי ,מבטלי גזירה"

רשימות דומות אנו מוצאים כמו כן  7.גם בפיוטים קדומים ניתן למצואמבנים דומים לאלה . )158

, אהבה נהרי, רצון נהרי, גילה נהרי, ששון נהרי, שמחה נהרי: "מילה קבועהעל חזרות  המכילות

 ;)154' סי" (אדירים לקול, אבירים לקול, משרתים לקול, קדושים לקול " ;)161' סי" (ריעות נהרי

מבנה אחר  8).160' סי" (קלים משרתים, ממהרים משרתים, נאים משרתים, אהובים משרתים"

משקל גם  9).אנפורה( וצלעיותצירופים קבועים בראשם של טורים  מכיל חזרות על מילים או

משתקף , )106-94' סי: 'יחידה ב( דושה שנידונו לעילי הקשירבהקשרן של  שעמדנו עליוהתיבות 

כמה טורים  יםהמכיל ,יםהבא יםבקטע כפי שניתן למצוא גם, ביחידה זובקטעי השיר השונים 

בעלי רוממה  / התגבהו התגבהו": שבכל אחת מהן שתי מילים, המורכבים כל אחד משתי צלעיות

" בעלי גאווה / התגאו התגאו// בעלי גבורה  / רוהתגברו התגב// בעלי זהיון  / התנשאו התנשא// 

" קדוש ישראל/ מחול מחול // אביר יעקב / סלח סלח // יוצר בראשית / התר התר "; )167' סי(

                                                                                                                                            
מקול ניגון : "כגון, וניתן לציין גם כמה תקבולות משולשות ).191' סי" (למה לך תחרות עם זרע יעקב// זרע יצחק 

תתברך השעה שבראתי אתכם "; )161' סי" (מקול זמירת צלצלי אופניו)ו// (מקול רינת תופי אופניו // כינורות חיותיו 

ולות תקב). 173' סי" (יאיר אורו שלאותו היום שעליתם במחשבה על לבבי// יתרומם המזל שיצרתי אתכם בו // בה 

 .מורכבות יותר כפי שאנו מוצאים במקרא נעדרות מקטעי השיר שלפנינו

 .רשימות מפורטות של כינויי מלאכים מופיעות בהמשך הדברים 5

 )53-52: ב1987(ראו גם אלכסנדר ; מבנה מוגדר קיים רק בקטעים הקטנים ולא לאורך קטעים ארוכים 6

' אשר אימתך'זה למה שאנו מוצאים בפיוט קדום ליום הכיפורים  העיר על הדמיון בין מבנה) 112: ה"תשמ(יהלום  7

מאת " (ביבולי קדח ומוראך עליהם/ ביברואי קרח // באבירי אומץ / אשר אימתך באראלי אומן ): "8178, א , דוידזון(

 ). שלב: זולאי' מהד, יניי

על החלוקה המובאת אצל כרמי ) ואילך 53: ב1987(כסנדר השגתו של אלראו  160-159' בנוגע לקטעי השיר שבס 8

)1981.( 

ופעמים לכם // מה לכם שאתם נוראים // ופעמים לכם שאתם שמחים // מה לכם שאתם מרננים : "ראו למשל 9

" מי לא יקדש למלך הקדוש// מי לא ישבח למלך המשובח // מי לא יהדר למלך המהודר "; )158' סי" (שאתם נבהלים

 )165' סי(
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פיינת את הפיוט המאמעין זו  ,וחריזה ,המכילים סטרופות מורכבים יותר מבנים. )190' סי(

יין זה ראוי להבדיל בין קטעי השיר הללו בענ 10.קטעי השיר שבחומר שלפנינונעדרים מ ,הקלאסי

מבנים שיריים  המכילות ,)277-268' סי(השירות הנמצאות בסופו של היכלות רבתי כמה מן לבין 

 . ופי שונה לחלוטיןא ונושאות, עקביים ומגובשים יותר

 

 

 

 באוצר המילים של היחידהמאפיינים מרכזיים . 2

 

רובו ככולו כתוב  שביחידה זוגם החומר , נידונה לעילש' המנוני הקדושה'בדומה לחומר שביחידת 

מספרות גם  המוכרות, שימוש במילים לועזיותזה גם ניתן למצוא בחומר  ,עם זאת. עברית

את ניתן להוסיף גם ו 12.])192' סי" [פמליות(" familia-ו 11])154' סי[' רגיון'(  ρυάκιον:חכמים

 τετράςשבא ככל הנראה מן המילה  )218, 216 ,206, 195' סי(' טוטריסאי' שםימצאותו של הה

המשולבים בחומר שלפנינו  גם כמה צירופי מלים לא ברורות כמו כן אנו מוצאים 13.)רביעייה(

להתפרש  םייעשוו, ])192' וככל הנראה צירוף דומה גם בסי; 172' סי" [נבוב מרת צען: "כגון(

מלמדת על כך שקשה לקבוע נחרצות מהי של חילופי הנוסח  יותר אולם בדיקה מעמיקה 14,כיוונית

גם אם קשה לפענחה בעקבות ( ביוונית בחומר השירי שלפנינו השימוש 15.קתמשמעותם המדוי

                                                 
מלך אביר 'יקש למצוא בחומר שלפנינו ראייה למקורו של הפיוט המוכר מן התפילות ב) ואילך 22 :ז"תשמ(אילן -בר 10

ואין למצוא , )191' סי( בי "מופיעה אך ורק בכ ,המסודרת בסדר אקרוסטיכוני, ברם רשימת כינויים אלה. 'מלך ברוך

לכך אין  בהתאם. התפילה ולא להפך דומה אפוא שסביר יותר שפיוט זה הגיע לכתב היד מתוך. אותה בשאר כתבי היד

תכונת האקרוסטיכון מופיעה בשירותיה של היכלות . לראות בפיוט זה כחלק מן החומר השירי המופיע ביחידתנו

 ).277-268' סי(' ראו בדיון לקמן ביחידה ו; רבתי אך ורק בחומר השירי המצוי בסופו של המקרופורם

 .'לדיון בשם זה ראו לעיל ביחידה ג 11

כרך , מילון תלמודים, ראו לוי; פירושה חבר משרתים familiaשבה , ל מן הלטינית"הושאלה ללשון חז' פמליא' 12

 .58' עמ, רביעי

 ).263]: ט"תשכ[א "תש(ראו לוי  13

 .כינוי המצוי גם בכתבי היהודים המתייוונים, έν ούρανώ ζων-פירש זאת כ) 263]: ט"תשכ[א "תש(לוי  14

  ).133: 2001(ראו השגתו של בוהק  15
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' סי(כמו גם בחלק מן החומר שביחידת העלייה השמימה , )שיבושיהם של מעתיקים מאוחרים

 . ועל זיקתו לארץ ישראלעשוי להעיד על קדמותו , )268-198

כמה מילים ארמיות שניתן להניח שהן גם ה של היחידה אנו מוצאים לקראת סיומ  

וסימנא דהדא הילכתא למיגרס אילין שמהתא רברבייא : "לרובד כל שהוא של העריכה משתייכות

למרות חילופי הנוסח השונים בין ). 196' סי" (מטוטרוסיאי ועד טוטרוסית ניגרוס הדא מסורתא

". וסימנא דהדא הילכתא למיגרס: "כולם מופיעות המיליםבשכתבי היד שבסינופסיס ניתן לזהות 

לאחר מכן מגיע סימן כל שהוא שמטרתו לסייע בלימוד או בהעתקת רצף השמות הקדושים 

מעיד על כך למשל (בלית ארמית בב שמדוברמכל מקום ברור למדי ). 195' סי(המופיעים קודם לכן 

לעיל ביחס  שצוייןראייה זו מצטרפת למה  16.)אשר אינו בנמצא בארמית הגלילית' למיגרס'הפועל 

ומצביעה , )מילה שמתועדת גם היא אך ורק בארמית בבלית'; כוכיתא'הבאה מ( 'כוכיות'למילה 

ראו גם בנספח העוסק ( הנחה שהטקסט שלפנינו זכה לעריכה כל שהיא בבבלעל כך שיש יסוד ל

 ).תורה-במסורות שר

 

 :זיקה ללשון המקרא. א

ן בתחום הדקדוק הן בתחום מתאפיין בקרבה רבה ללשון המקרא ה זוחידה החומר השירי בי

 :הפעלים כגון, ת המאפיינים את לשון המקראמבחר של פעלים ותיבו ניתן למצוא. אוצר המילים

והגדילו גילה ("' שר, הילל'בהוראת ' גדל' 18,])157' סי" [ברורי("' ברר' 17,])173' סי" [אאזין("' אזן'

 21,)157' סי" (נחמד",  ])162' סי" [מזמרו("' זמר' 20,])153' סי" [תתהדר("' הדר' 19,])172' סי" [ורינה

                                                 
מעידה על כך ) 'שמות'(= אם הנוסח שלפנינו נכון הרי שגם צורת הריבוי שמהתא ). 303: 2002(ראו סוקולוף  16

 ).'שמהן'לעומת הארמית הגלילית שבה אנו מוצאים את (שמדובר בארמית בבלית 

 ).26טו ' שמ; 1לב ' דב: למשל(ן המקרא אך בלשון שירה ופרוזה חגיגית ופועל זה נקרה בלש 17

: ראו למשל(' נבחר נבדל'ומשמעה , פעמים 7צורת הבינוני הפעול נקרית  וכן גםמצוי בלשון המקרא ' ברר'הפועל  18

, בהיר'אולם כאן משמעו הוא , צורת בינוני פעולב וגםבלשון התנאים פועל זה שכיח ). 40א ז "דה, 18ה ' נח, 9ג ' צפ

בלשון התפילה אנו , לעומת זאת. במדבר צב, ספרי; ו,סוטה א, תוספתא; ב,מצורע א, תוספתא: ראו למשל'; דאיו, צח

כולם אהובים : "למשל. בלשון ההיכלות שמופיעבדומה למה ' נבדל, נבחר'מוצאים שוב את המשמעות המקראית של 

מן 'רגלדיון בתיבה זו ביחס להיקרויותיה בלשון התפילה ראו תו). מתוך ברכות היוצר( "כולם ברורים כולם גיבורים

 ).116: ד"תשנ(

מפעלות אלים " :ראו למשל, והיא שבה גם בלשונם של הפייטנים) 31סט ; 41לד ' תה(הוראה זו מצויה במקרא  19

מתוך " (בכנורות ובנבלים // בעשר נימי עשור מסלסלים // ושרים כחוללים // ועזוזו ונוראותיו מגדילים // מגלים

 .)132-128' שו', אל דמיאלהים ': הקדושתא של הקליר לפרשת זכור
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' סי(' כלם', ])158' סי" [נוראים", ]153' סי" [נורא("בבניין נפעל ' ירא' 22,])173' סי" [יצרתי("' יצר'

והתפעל  25])154, 152' סי" [מנשאים("בבניין פיעל ' נשא' 24,])163' סי" [מביטות("' נבט' 23,)166

, ]170' סי" [לסלסל("' סלסל' 27,])191' סי" [סלח("' סלח' 26,])194, 193, 167, 153' סי" [תתנשא("

                                                                                                                                            
השימוש בהתפעל אינו מצוי ). 6כה ' מש(ובהתפעל יש ממנו צורה יחידאית , משמש מעט בלשון המקרא' הדר'הפועל  20

: והשוו גם ללשון התפילה. כמו כן הוא מצוי הרבה בארמית. והולך ומתרחב מאוחר יותר, כלל בספרות התנאים

 ).כת המזוןמתוך בר" (ויתהדר לעלם ולעלמי עולמים"

בנפעל הוא מצוי . 'התאווה, חשק'ומשמעו , בדרך כלל בקל, ד משמש פעמים רבות בלשון המקרא"השורש חמ 21

, מש בקלבלשון התנאים הוא מש, לעומת זאת). 11יט ' תה, 9 ב' בר: למשל(' חביב, נעים'פעמים אחדות ומשמעו 

בלשון התפילה אנו מוצאים . מתועדות בלשון התנאיםאינן  צורות בנפעל .'התאווה, חשק'ומשמעו , בפיעל ובהתפעל

 ).מתוך ברכות היוצר" (נחמד ונעיםואהוב וחביב ו: "שוב שימוש בצורת נפעל

ב ' בר: ראו למשל(' כמעט בכל המקראות היוצר הוא ה. פועל זה שכיח בלשון המקרא ורוב שימושו הוא בבניין קל 22

יוצא מכלל זה מה שמופיע בלשון . כאן בדרך כלל האדם הוא היוצר ולםהוא שכיח אף בלשון התנאים א). 8שם ב , 7

הוא , פיע בהיכלותבדומה למה שמו, השימוש בתפילה). מתוך ברכות השחר" (אשר יצר את האדם בחכמה: "התפילה

 ).162-161: ד"תשנ(מן 'ראו תורג; השימוש המקראי

 .'כלימה'ביחס לתיבה ' ראו דיון ביחידה ב 23

וחזרו , )'סכל'שבה הוא הומר ב(שנעלמו מלשון התנאים , וגמה ידועה לתופעה של מילים מקראיותפועל זה הוא ד 24

עלה ) "1]): 297-296: ט"תשכ[שלא ציינן סוקולוף (למעט שתי היקרויות זאת  .'לשון חכמים בלשמש באופן חופשי 

כל מי שהיה מביט בו ) "2; ])124 'עמ[יד ,י יז"ובמקבילה במכילתא דרשב; ]183' עמ[ב , מכילתא עמלק" (הבט וראה

 ]).276' עמ[י , ספרי זוטא במדבר יב" (היה רותת

בלשון חכמים אנו מוצאים אומנם את שם הפעולה  ).4א '  עז; 12ב ה "שמ: למשל(שימוש זה מצוי בלשון המקרא  25

הוא שב ועולה בלשון , אתלעומת ז. אולם השימוש בשורש זה בבניין פיעל נעדר מלשון חכמים', נישואין'בבניין פיעל 

 .הפייטנים

יז ' יח: ראו למשל(' התגאה, התרומם'בהתפעל משמעו . נפוץ ביותר בלשון המקרא בבניינים השונים' נשא'הפועל  26

מדובר אם כן ). כ, סדר עולם רבה(בלשון התנאים לעומת זאת יש ממנו צורה יחידאית בהתפעל ). 11א כט "דה, 14

מתנשאים לעומת : "כמו כן הוא מופיע בהשפעת המקרא גם בלשון התפילה. התנאים בפועל מקראי שנדחק בלשון

 . )מתוך שחרית לשבת" (שרפים

לעומת זאת בלשון התנאים הוא מזדמן ). 2ז ' עמ, 9לד ' שמ(ורוב שימושו בבניין קל , פועל זה שכיח בלשון המקרא 27

" וביקשתי עליהם רחמים וסלחת("' סליחה'צורת השם ועוד פעמים אחדות ב, )בנפעל 1, בקל 2(פעמים בודדות בלבד 

גם בלשון התפילה אנו מוצאים ]). במדבר קלו, ספרי" [וכמה בקשות ביקשתי ולא נסלח לי"; ]במדבר קלד, ספרי[

). שם" (י חנן המרבה לסלוח"בא"; )מתוך שמונה עשרה" (מוחל וסולח אתה... כי... סלח לנו אבינו: "שימוש בפועל זה

 ).205: ד"תשנ(מן 'ו תורגלדיון רא
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' סי" [הפליא("בבניין הפעיל ' פלא' 29,])166 ,162' סי" [לעזרו("' עזר' 28,])192' סי" [-מסלסלי"

 31,)]158' סי" [מרננים", ]156' סי" [מרנן"( בבניין פיעל' רנן' 30,)154' סי" מפעמי"( 'פעם', ])156

' סי" (אדיר" :התיבותוניתן להוסיף גם את  32.])159' סי" [תעה("' תעה' ,])153' סי" [שוכן("' שכן'

" (= הדר" 36,)154' סי" (גערה" 35,)189, 170, 156' סי" (גילה" 34,)168, 159' סי" (בהלה" 33,)190

 37,)162, 153' סי" (המון", ])159' סי" [הדרת חתנים: "בנסמך(' הדרה, ')159, 156' סי'; תפארת'

                                                 
ראו '; עשה תלתלים, היפך בשיער'שהוראתו ' סלסל'בלשון חכמים עולה ). 8ד ' מש(מדובר בפועל יחידאי במקרא  28

 .מצוי הרבה גם בפיוט' הגביה, רומם'השימוש בסלסל בהוראת ). 248: א"תשמ(מורשת 

ומופיע , בלשון התנאים הוא נדיר זאת לעומת). 173קיט ' תה, 12א ז "שמ: ראו למשל(פועל זה נפוץ בלשון המקרא  29

כל מי שעוזר את "; )דברים שכח, ספרי" (יקומו ויעזרו אתכם' קומו ויעזרוכם': "ראו. עם זיקה לכתובים מקראיים

עד הנה עזרונו : "כמו כן הוא מופיע בלשון התפילה). במדבר פד, ספרי" (ישראל כולו עוזר לפני מי שאמר והיה העולם

 .)מתוך נשמת" (אלהינו' ה מיךרח

לעומת זאת הוא . פועל זה נעדר מלשון חכמים. נפעל והתפעל, קל: מתועד במקרא בבניינים) 'להתרגש'(' פעם'הפועל  30

 .בין השאר בבניין פיעל כפי שמצוי בהיכלות רבתי, שב ועולה גם בלשון הפיוט

: ראו למשל; בבניין פיעל ובמשמעות שליליתל רק "משמש שימוש חופשי בלשון חז, ן הנפוץ במקרא"השורש רנ 31

ירושלמי " (וכשהוא נותן ספקולה הכל מרננים אחריו"; )לג,חגיגה ג, תוספתא" (מרננות אחריך מפני מה בריות"

 ).א"בבא מציעא פז ע ,בבלי" (היו כל האומות מרננין ואומרין"; )ב"ברכות יד ע

אף ). 10צט ' תה, 15לז ' בר: ראו למשל(' סטיה מדרך המוסר איבוד דרך או'שכיח בלשון המקרא ומשמעו זה פועל  32

, ובשתי המובאות שבהן הוא מופיע, םלעומת זאת הוא נעדר מלשון התנאי. בלשון בן סירא ובמגילות הוא נפוץ

מתוך ובא " (מן הטועים והבדילנו: "יש להוסיף שהוא מופיע גם בלשון התפילה. קריאתו מסופקת ביותר, לכאורה

 .)לציון

, היא מופיעה רק בזיקה לפסוקים או בציטוט של מטבעות תפילה. ל בשימוש חופשי"תיבה זו אינה מצויה בלשון חז 33

האל הגדול הגבור והאדיר "; )ג"ראש השנה נט ע ,ירושלמי" (לא יצא -בכל מקום עבר והזכיר אדיר המלוכה: "למשל

ן אדיר במרום שוכ"; )א"מגילה כה ע ,והשוו בבלי; ב"ברכות לג ע ,בבלי" (והאמיץ והעיזוז והיראוי החזקי והאמתי

 ). ב"ברכות נה ע, בבלי" (בגבורה

 .33עח ' תה; 16כו ' וי: למשל 34

גילה " :נישואיןהברכות למשל ב(הן בתפילה  הומנגד מצוי, נעדרת מלשון חכמים) 18סה ' יש(תיבה מקראית זו  35

 .וטוהן בפי) "צה חדוה אהבה ואחוה ושלום וריעותרינה די

 .נעדרת מלשון חכמים) 5ז ' קה: למשל(תיבה מקראית זו  36

בלשון . 'שאון, המיה'-בכמה כתובים היא מתפרשת כ. 'קהל'תיבה זו נפוצה בלשון המקרא בדרך כלל במשמעות  37

ושם היא , אנו מוצאים אותה בלשון התפילה ,לעומת זאת. 'קהל': ולעולם במשמע, התנאים התיבה שכיחה אך במעט

). מתוך נשמת" (ולשוננו רנה כהמון גליו: "למשל ;כפי שמצאנו בלשון המקרא' שאון, ההמי'את המשמעות קלטה 

מן 'לדיון בתיבה זו בזיקה לתפילה ראו תורג). 42נא ' יר(מקרא מצוי פעם בודדת בלשון ה" המון גליו"הצירוף 
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" חמלה" 40,)178, 174, 161' סי" (זמירה" 39,)185, 172, 153' סי" (זמרה" 38,)189, 159' סי" (זוהר"

" (= נוגה" 43,)157' סי" (נעים", )157' סי" (מחמד" 42,)x2[ ,159[ 156, 154' סי" (להבה"  41,)189' סי(

" עוז", ])161' סי" [נתיבות("' נתיבה, ')165' סי" (נפלאות", )154' סי" (נעימה"  44,])171' סי[' אור'

' סי'; כתר'" (=פאר" 47,)152' סי" (קיטור"  46,)157, 156' סי(ככינוי לאל " עליון" 45,)152' סי(

 "רעש" 50,)161' סי" (רעות" 49,)189, 172, 155, 153' סי" (רינה", )169, 167' סי" (רוממה" 48,)156

                                                                                                                                            
רבתי ברור למדי שמדובר במשמעות בדומה ללשון התפילה אף בהיקרויות השונות בהיכלות ). 135-134: ד"תשנ(

 .'שאון, המיה': המקראית

 .שבה ועולה גם אצל הפייטנים) 2ח ' יח; 3יב ' דנ: ראו למשל(מילה מקראית זו  38

בלשון ). 3פא ' תה, 3נא ' יש(' נגינה בלוית שירה או בלעדיה'תיבה זו מופיעה פעמים אחדות בלשון המקרא ומשמעה  39

הבוחר ... הלל וזמרה עוז וממשלה: "כמו כן היא חזרה לשמש גם בתפילה). שירה ג, תאמכיל(התנאים היא יחידאית 

 ).147: ד"תשנ(מן 'לדיון בזיקה ללשון התפילה ראו תורג). מתוך ישתבח" (בשירי זמרה

 ).2צה ' תה, 1ב כג "שמ, 5כה ' יש(' זמירות'וריבוי ', זמרה, שירה'במשמע של ' זמיר'בלשון המקרא אנו מוצאים  40

תיבה זו חזרה  .'מזמור'באופן יחידאי ופעמיים ' זמרה'ו' זמר'אנו מוצאים . זמירה אינה מופיעה כלל'בלשון התנאים 

 ). מתוך ברוך שאמר" (בשבחות ובזמירות... נהללך: "בלשון התפילה גם היא

אים בהקשר של ומתועדת פעם אחת בלשון התנ, אינה בשימוש חופשי בלשון חכמים) 9יש סג (תיבה מקראית זו  41

 ).ז,ברכות ג, תוספתא(תפילה 

 .ומנגד מצויה גם בפיוט, נעדרת מלשון חכמים) 28כא ' במ: למשל(מילה מקראית זו  42

לעומת זאת בלשון התנאים תיבה . 'נעימות, -נעים, נעים': תואר זה מצוי פעמים רבות בלשון המקרא בצורות שונות 43

 "ונעים זמירות ישראל' אבל שלי נעים לפניו שנ: "ראו; וב מקראיותמיד בזיקה לכת, דזו נקרית פעמיים בלב

 .)מתוך הקורבנות" (ה נעים גורלינומה טוב חלקנו ומ: "תיבה זו חוזרת גם בלשון התפילה. )שירה ג, מכילתא(

ה לעומת זאת בלשון התנאים אין היא מופיע). 4י , 4א ' יח(' ברק, זוהר'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא ומשמעה  44

' אור'מופעה כנרדפת לתיבה ' נוגה'בקטע שלפנינו התיבה . כלל למעט מקום אחד שבו היא מופיע כשמו של כוכב

" ומפיקים נוגהמלאים זיו : "יש להוסיף שהיא מופיעה גם בלשון התפילה. ומתאימה יותר המשמעות המקראית

 .)מתוך שחרית לשבת(

היא . לעומת זאת בלשון התנאים היא אינה מצויה כלל. 'קחוז, כח'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא במשמעות  45

לדיון בתיבה זו בזיקה ללשון התפילה ראו ). מתוך נשמת" (האל בתעצומות עוזך: "חוזרת ומשמשת גם בלשון התפילה

 ).207-206: ד"תשנ(מן 'תורג

שיכה לשמש במשמעות זו גם וממ ).121 :1947, ראו ארדמנס (מילה זו ידועה כבר מן המקרא ככינוי לאלוהי ישראל  46

 .בלשון הבית השני חדלה מלשמש באופן זה בלשון חכמים

 .8קמח ' תה, 28יט ' ראו למשל בר 47

אולם נעדר מלשון חכמים , )17כד ' יח: למשל(מצוי במקרא  )'כתר'= ( 'פאר'". עטורי פאר מוכתרי כתרים:"ראו 48

 .'עטרה'שבה אנו מוצאים את 
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 53.)192, 161' סי" (ששון" ,)172, 162, 153' סי" (שירה" 52,)157' סי" (שיחה" 51,)162, 161, 153' סי(

, 153' סי" (כי"מילת החיבור המשעבדת גם את השימוש ב ניתן למצוא בחומר שביחידה זוכמו כן 

156, 160, 163 ,165 ,166 ]x2[, 167 ]x3[, 168 ,190 ,191( , אנחנו"בכינוי הגוף לרבים) "158' סי(  

 .)165' סי" (רבות"תואר בשם הו

חלקי פסוקים מן המקרא וכן ביטויים של ביטויים ו כמה שיבוצים ניתן לצייןבנוסף לכך 

 54,)153' סי" (על כסא רם ונשא: "כגון ,שונים המעובדים בהשראת צירופים מקראיים מוכרים

' סי" (כםבית תפלת" 56,)163' סי" (ברוכים אתם לי שמים וארץ", )4 55,)153' סי" (קול רינה"

' סי" (יומם ולילה", )166' סי" (פטדה ויהלום ספיר ונופך וברקת" 58,)163' סי" (ריח ניחוח" 57,)163

בלב שלם ונפש " 60,)168' סי" (אין חקר ואין מספר" 59,)167' סי" (ערב ובוקר וצהרים", )167

                                                                                                                                            
אף ). 22קז ' תה, 16ז ' יר, 28א ח "מל: ראו למשל(' שירת תפילה, זמרה'קרא ומשמעה תיבה זו שכיחה בלשון המ 49

) פעמיים בלבד(לעומת זאת בלשון התנאים היא נדירה . בלשון המגילות היא מופיעה פעמים אחדות באותה המשמעות

 ,תוספתא[' צדיקים בה רננו' 'שנ' רנה'הרנה זו . 'ואל התפילה': "למשל( ומופיעה תמיד בזיקה לכתובים מקראיים

כמו כן היא שבה ]). דברים כו, ספרי..." [ואתה אל תתפלל' נקרא רינה ופגיעה שנ' וגו' בצר לי אקרא ה"; ]ו,ברכות ג

 ).234-233: ד"תשנ(מן 'ראו תורג; )מתוך נשמת" (ברינה יתפאר שמך מלכנו: "ועולה גם בלשון התפילה

 . ד"ז ע, ב,ד; א"ג ע, ד,ברכות א, ירושלמי: ראו למשל; תפילותמילה זו מצויה הרבה גם בלשון הברכות וה 50

. לעומת זאת בלשון התנאים תיבה זו נדירה ביותר). 13שם , 12ג ' יח: ראו למשל(תיבה זו שכיחה בלשון המקרא  51

 סדר עולם" [לפני הרעש ישעיה נתנבא בימי הרעש: "למשל(היא מופיעה פעמיים בלבד תוך תיאור מאורע היסטורי 

: כמו כן תיבה זו שבה ועולה גם בלשון התפילה]). כח, סדר עולם רבה" [גזורה בימי עמוס שנתים לפני הרעש"; ]כ, רבה

 ).  234: ד"תשנ(מן 'ראו תורג; )מתוך שחרית לשבת" (אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול"

ואל תרבה שיחה עם ("ים מהן במסכת אבות שתי: היקרויות 3ל למעט "אינו מצוי בלשון חז' שיחה'השם המקראי  52

" ולא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק: "ופעם אחת בודדת מחוץ למסכת אבות] י,ג" [ושיחת הילדים"; ]ה,א" [האישה

הידועה בזיקתה ללשון המקרא עשויה , העובדה ששתי היקרויות מופיעות במסכת אבות). כא, תוספתא ברכות ג(

ובפרט בנוגע , )59-43: ו"תשס(ראו בהרחבה אצל שרביט . ל"ימוש חופשי בלשון חזללמד על כך ששם זה לא היה בש

 ). 50: שם(' שיחה'לשם 

 .או בזיקה לפסוק כמים מחוץ ללשון התפילות והברכותמילה מקראית זו אינה משמשת בלשון ח 53

 .1ו ' יש 54

 .20מח ' יש 55

 ".ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 'הְּברּוִכים ַאֶּתם לַ : "15קטו ' והשוו למה שמופיע בתה 56

 .7נו ' יש 57

 .18כט ' שמ: למשל 58

 .18נה ' תה 59
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' סי" (ע יעקבזר" 63,)191' סי" (זרע אברהם" 62,)173' סי" (כלי חמדה" 61,)173, 172' סי( "חפצה

 66.)192' סי" (ברוכים אתם" 65,)191' סי" (קניין שמים וארץ" 64,)191

 

  :זיקה ללשון חכמים. ב

אין נעדרים ממנה גם כמה מקווי לשון המאפיינים את לשון  יחידה זולמרות אופייה השירי של 

פנים ", ]159 'סי" [פנים שליופי", ]152' סי" [שבחו שלמלך("כגון שימוש בסמיכות פרודה , חכמים

... והיה", ]152' סי" [והיה נטוי", ]152' סי" [והיו משוכות("בינוני + ' היה, ')]159' סי" [שללהבה

, ]x4[ ,160 ]x2[ ,161, 162 ]x3[ 158 'סי( '-ש'הצורן  ,)]192' סי" [היו נקראים", ]189' סי" [מתבקע

163 ]x6[ ,164 ]x2[ ,165 ]x3[ ,166 ,168 ,169 ]x3[, 173 ]x4[, 190(,  מיד'מילת הזירוז ')159' סי ,

משתפכים ("שימוש בפועל עזר  תחבירי המכילהמבנה הו )168' סי" (וכי"מילת השאלה  ,)192

 .)]161' סי" [מתגברין והולכין", ]161' סי" [ויוצאים

וניתן לצייל למשל את  .גם אוצר מילותיה של לשון חכמים אינו נפקד בחומר שלפנינו

' הגן' 67,])189' סי" [מגפפות", ]164' סי" [מגפף("' גפף' :כגון ,ם מלשון חכמיםהפעלים המוכרי

' זון' 70,])166' סי" [מזהיב("' זהב' 69,)]165 'סי" [הדרי("בבניין פיעל ' הדר' 68,])165' סי" [הגון("

                                                                                                                                            
 ".  ֵאין ִמְסָּפרִנְפָלאֹות ַעד  ְוֵאין ֵחֶקרֹעֶׂשה ְגֹדלֹות " :9השוו איוב ה  60

ושני , מכיל צימוד בו שני מרכיבי הצמד נמצאים בקשר עם מילית, )4א כח "דה(צירוף זה המופיע במקרא  61

מכנה אותו צירוף  )188: ג"שסת( אבישור. מד נמצאים כיחידה אחת מקושרתכילים את מרכיבי הצהצירופים המ

 . מקושר בעל איברים מקבילים

 .)ואילך 179' עמ( 'לדיון בצירוף זה ראו לעיל יחידה ב 62

 .8מא ' יש: למשל 63

 .24כב ' תה 64

 ).22, 19יד ' בר" (ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: "והשוו לצירוף 65

 .15קטו ' תה; 20א כג "שמ 66

 )128-127: א"תשמ(ראו מורשת ; פועל זה נשאל מארמית 67

 ). 139: א"תשמ(ראו מורשת ; פועל זה מצוי גם ביוונית ובארמית 68

. רוב שימושו הוא בבניין קל ומעט בבניינים נפעל והתפעל. 'כיבד את'פועל זה משמש מעט בלשון המקרא ומשמעו  69

יוצא ). יד, י יד"מכילתא דרשב; 1, קדושים צא, ספרא: ראו למשל(ונה צורות בבניין פיעל בלשון התנאים עולות לראש

יש לציין ששימוש שכזה עולה גם בלשון  .ל"אם כן ששימוש בבניין פיעל כפי שמופיע ביחידתנו עולה רק בלשון חז

 ).131: ד"תשנ(מן 'ו תורגזה רא לעניין). מתוך נשמת" (את שמך מלכנו... ויפארו וירוממו והידרו ויקדישו: "התפילה

 ).146: א"תשמ(ראו מורשת  70
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' נאה'  73,])190' סי" [מחל("' מחל' 72,])160' סי" [חוזרים", "מחזר("' חזר' 71,])160' סי" [ניזונת("

, ]158' סי" [מסדרי("' סדר' 75,])156' סי" [מנתזות("' נתז' 74,])160, 159' סי" [נאה", "נאים("

' סי" [מקלסו("' קלס' 77,)]160' סי" [המסתכלת", ]159' סי" [מסתכל("' סכל' 76,)]170' סי" [לסדר"

, )x3[ ,173[ 152' סי" (בריה": כגון, תיבות וכן ניתן לציין 79.])173' סי" [שכללתי("' שכלל' 78,])162

 81,)192' סי" (זכות", )163' סי" (הנאה" 80,)152' סי" (דליקה", ])189, 168, 148' סי(' גזירה'

" קדושה" 83,)192, 189, 155, 152' סי" (שבח", )163' סי'; תבל'" (= עולם" 82,)154' סי" (נעימה"

, x6[ ,164[ 163, 161' סי" (שעה", )159, 154' סי" (שכינה", )158' סי" (רשות" 84,)161, 157, 156' סי(

                                                 
 .מונה אותו עם הפעלים שנתחדשו בלשון חכמים) 149-148: א"תשמ(שורש זה ידוע מכל ניבי הארמית ומורשת  71

שבה (בהשפעת הארמית יתכן ש. במקרא זכרברם מכל מקום אין לו . ר בשורש עברי קדוםביש יסוד להנחה שמדו 72

 ).8**ובייחוד הערה ; 162-160: א"תשמ(ראו מורשת ; הוא הגיע ללשון חכמים )ד הרבההוא מתוע

 ).209: א"תשמ(ראו מורשת ; פועל זה אינו מתועד במקרא ונתחדש בלשון חכמים 73

והוא נחשב לפועל מובהק שנתחדש בלשון ) אם כי יתכן שישנו תיעוד במנדעית(פועל זה אינו מתועד בארמית  74

 ).219: א"תשמ(רשת ראו מו; חכמים

 ).237-236: א"תשמ(ראו מורשת , פועל זה נתחדש בלשון חכמים 75

 ).241: א"תשמ(ראו מורשת ; פועל זה המצוי גם בארמית נחשב לאחד מן הפעלים שנתחדשו בלשון חכמים 76

 ).246: א"תשמ(ראו מורשת , פועל זה נתחדש בלשון חכמים 77

ובלשון חכמים , )31טז ' יח, 23ב ב "מל: ראו למשל(' לעג ובוז'תמיד  פועל זה משמש מעט בלשון המקרא ומשמעו 78

-ח"תש(וליברמן ) 323: א"תשמ(ורשת ראו מ; )'יפה'=  καλώζוגזירתו מיוונית (נתחדש פועל נוסף שהוראתו לשבח 

 ).ב"תשי

 ).366: א"תשמ(ראו מורשת  79

 .ב,שבת טז, משנה: ראו למשל 80

זכייה 'ומשמעו , פיעל והתפעל, י פעמים אחדות בבניינים קל"הפועל זכ(המקרא תיבה זו אינה משמשת כלל בלשון  81

נפוצה ' זכות'מאפיינים את לשון חכמים והתיבה  'ות–'לעומת זאת שמות עם הסופית ). 'טהרה והזדככות, במשפט

 ).ד,סוטה ג; ו,משנה כתובות יג: ראו למשל(ל "ביותר בספרות חז

להשמיע בדביר  ורמונים המון סביב לתת נעימה בצעדיוויקיפוהו פעמונים ("ירא תיבה זו מתועדת לראשונה בבן ס 82

וכן ") בשפה ברורה ובנעימה טהורה קדושה(" 'אור יוצר'בברכת  מצויה גם בתפילה, ])9מה " [לזכרון לבני עמו. קולו

 ]).144' עמ[יט ,י יט"מכילתא דרשב: למשל(בלשון התנאים 

, כמו כן הוא עולה גם בתפילה. אולם השם שבח מאפיין את לשון חכמים, ן המקראמצוי אומנם בלשו' שבח'השורש  83

 ).78-77: ה"תשנ(ראו גלוסקא 

ל "לעומת זאת בלשון חז. אולם שכיחותו מועטה, תיבה זו היא ממשקל ְקֻטָּלה ששימש במקרא בתור שם פעולה לקל 84

 .'קדושה'שימוש בתיבה  השימוש במשקל ְקֻטָּלה הולך ומתרחב ובין השאר אנו מוצאים גם
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172 ]x2[ ,173(,85 "תחרות) "יתן להוסיף גם מילים נו 87.)162' סי'; ים'" (= תרשיש" 86,)191' סי

 ).164, 160' סי" (קלסתר", )159' סי" (קיתון: "כגון, בלשון חכמים מלעז שנתקבלו

: כגון, ן חכמיםלשוהמוכרים מכמה צירופי לשון  נקרים בחומר שלפנינו גםמלבד זאת 

' סי" (רוח דרומית" ,)189' סי" (עד שלא", )193' סי" (הרי הוא אומר" ,)194, 152' סי" (לכך נאמר"

בעלי " ,])x2[ 163' סי" (אותה שעה)ב"( 89,)189, 163' סי" (ערבית/ מנחה / תפלת שחרית " 88,)162

  92).171' סי( "ריבי רבבות" 91,)168' סי" (באימה ברתת ובזיע" 90,)166' סי" (גבורה

 

לשון האמוראים (ל "זיקתו של החומר שביחידה הנידונה לרבדים מאוחרים יחסית בלשון חז

 יםבהקשר כבר שעמדנו תיבות מופיעות בה כמה. מתגלה מכמה שימושי לשון הנקרים בה, )ואילך

מוצאים גם אנו  כמו כן 94]).161' סי" [ניגון"ו 93]153' סי" [רגיון: "למשל(היחסי על איחורן  יםאחר

                                                 
בחלק הארמי של המקרא היא נקרית ). 'עת'שם נפוצה התיבה (תיבה זו אינה מצויה כלל בחלק העברי של המקרא  85

לעומת זאת עיקר השימוש בתיבה זו עולה . כמו כן אין היא עולה בלשונו של בן סירא או בלשון המגילות. חמש פעמים

 . ה ביותרשבה היא הופכת לנפוצ, בלשון התנאים

 ).246' עמ( א , נזיקין מכילתא :ראו למשל; תיבה זו אינה מצויה במקרא והיא עולה לראשונה בלשון חכמים 86

ל ניתן "במקורות חז). 3יונה א (או שם של מקום ) 20כח ' שמ: למשל(היא אבן יקרה ' תרשיש'בלשון המקרא  87

' ספיני ימא'כ' אוניות תרשיש'גם בתרגומים המתרגמים  וכן, )ל"תש, ראו מישור(עם מים ' תרשיש'למצוא זיהוי של 

ואפשר , בייחוד אנו מוצאים שימוש זה אצל הפייטנים. 'רום ימא'ככ' תרשיש'וכן את האבן היקרה ) ועוד 1יש כג (

 ).477: ד"תשס(ראו אליצור ; θάλασσαכים סייעה מילת ' תרשיש'שלזיהוי 

 ).340' עמ, ייןפינקלשט' מהד(דברים שו , ספרי: ראו למשל 88

 .ו,ברכות ג, תוספתא: ראו למשל 89

" איש בעל כוח ובעל גבורה חתיכה ופסיפס: "והוא עולה רק בלשון התנאים, צירוף זה אינו מצוי בלשון המקרא 90

צירוף דומה מצוי גם ). במדבר צב, ספרי" (שיהיו בעלי חכמה ובעלי גבורה ותיקין בפסיפוס"; )טז, ספרי זוטא כז(

 ).262: ד"תשנ(מן 'ראו תורג; )מתוך שמונה עשרה" (בעל גבורות: "בתפילה

למשל " (באימה ביראה ברתת ובזיע: "נפוץ ולעומת זאת בלשון חכמים' ביראה חיל ורעדה': מופיעבלשון המקרא  91

 ).272: ז"תשכ(ראו בנדויד ; )ב"בבלי יומא ד ע

אומנם ). עשרת אלפים: למשל(יין מזפר מדויק כ כדי לצ"בד' רבוא'במקרא משמשות צורותיו השונות של המספר  92

, )9כד ' בר(לאלפי רבבה : וכן כביטוי הפלגה, רבתים, רבוא רבאות, רבו, ות/רבבה: אנו מוצאים פה ושם צורות כגון

וכן מצאנו לראשונה את ' רבוא'ו' רבבה'בלשון התנאים שכיחות התיבות . אינו מצוי כלל' ריבי רבבות'אולם הצירוף 

 ).דברים כו, ספרי" (אחד מאלף לפי אלפן ורבי רבב מתלמידיהן: "נידוןהצירוף ה

 .)224' עמ( 'ראו דיון ביחידה ג 93

 .)160' עמ( 'ראו לעיל ביחידה ב 94
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, אלא רק בספרות מאוחרת יחסית, כמה שימושים פעליים שאין להם תיעוד במקורות קדומים

 בבניין התפעל 'גבה'ו 95])156' סי" [עטורי פאר מוכתרי כתרים(" בהופעל 'כתר'הפועל : כגון

גם בתחום  96.)]169' סי"[ומתגברות מתגבהות"; ]167' סי" [בעלי זיהיון... התגבהו התגבהו"(

 :כפי שניתן לראות בדוגמות הבאות, רופי הלשון ניתן להצביע על שימושי לשון מאוחריםצי

 במחשבה+  עלההצירוף ) 1

 )173' סי" (יאיר אורו שלאותו היום שעליתם במחשבה על לבבי" 

פ שלא נבראו מששת 'האש והכלאים אע" :מתועד לראשונה אך ורק בספרות האמוראיםצירוף זה 

, בבלי; ב"יב ע, ה,ברכות ח, ירושלמי( "מששת ימי בראשית ו במחשבהעלאבל . ימי בראשית

עיון במקבילתו התנאית של קטע זה מאששת שאכן מדובר בצירוף מאוחר שכן  97).א"ברכות סא ע

מששת ימי  חשוביןאבל , שיתהאש והכלאים אינן מששת ימי ברא("במקור התנאי הוא אינו מופיע 

 ]).לא,תוספתא ברכות ה" (בראשית

 גפף ונשק, חבק) 2

  )164' סי(" אותה ומנשקאותה  ומחבקאותה  ומגפף"

שירים ומן ה 98מהארמית של הירושלמי ומוכר גם, בלשון התנאים מתועד' גפף ונשק'הצירוף 

המקראי יש להעיר ' חבק'ביחס לפועל  99.ארמיים של יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטיתה

                                                 
משמעותו . שלוש מהן בנפעל ושלוש בהפעיל: יש ממנו שש צורות. מופיע אך מעט בלשון המקרא' כתר'הפועל  95

דומה שמדובר . בלשון התנאים פועל זה אינו מצוי כלל). 8שם קמב , 13כב ' תה: למשל(' סבב, הקיף'העיקרית היא 

שימוש שכזה לא מצאנו לא בלשון המקרא ). המליך את= שם כתר בראש= הכתיר(' כתר'בפועל דנומינטיבי מן השם 

במדרשי , יעיל ובהופעל בבבלואכן מצאנו צורות ממנו בהפ .ולא בלשון התנאים והוא התחיל ככל הנראה מאוחר יותר

ה "ן להקבבכל יום ויום העליונים מכתירי"; )ב"בבלי עירובין נג ע" (אמר להן נתיעץ במכתיר: "ראו למשל; האגדה

 .השימוש בצורות הפעיל והופעל מתרחב בפיוטים). ר כד"ויק(שלש קדושות 

מלבד בלשונה של ספרות . )257, 254' סי(שימוש לשוני זה נדיר למדיי והוא מופיע עוד כמה פעמים בהיכלות רבתי  96

בזכות  ,חייכם ,בני :ה לישראל'הקב' אמ: "ראו למשל; ההיכלות יש לו תיעוד רק בשכבת הלשון של המדרש המאוחר

" מתגבהת על בעלה"; )שופטים ז, ר"דב(' "י צבאות במשפט'ויגבה י'' שנא. שאתם משמרין את הדין אני מתגבה

 ).שם" (אתגבה על הבריות"; )שם" (מתגבה על הבריות"; )יח, מדרש אליהו רבה(

צירוף המצוי גם ; ])17סה ' יש[' נזכר'בהוראת (' עלה על לב'במקרא הוא אינו מופיע כלל אנו מכירים את הצירוף  97

 .בלשון התנאים

מופיע גם בארמית נוצרית של " ף ומנשקפג"הצירוף ). 4כ , ב,ירושלמי עירובין ג" (וגפפתיה ונשקתיה: "כמו למשל 98

 ).65הערה , 45: ב"תשל(ראו קוטשר , י"א

 ).49: ט"תשנ(יהלום וסוקולוף  99
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 100.מלשון האמוראיםנעלם  בלשון התנאיםהמצוי ' גפף'ולעומתו מלשון התנאים שהוא נעלם 

; 136: ב"תשל, בברייתות שבבבלי כפי שעמד על כך מורשת( וראיםבלשון האמרק שב ועולה ' חבק'

  101.'נשק'+ ' חבק'את הצירוף גם אנו מוצאים  שבה) 45, 44הערות , 127: א"תשמ

 סדרי בראשית הצירוף )3

  )166' סי" (סדר בראשיתונתלו ונחתמו בו כל נבלעו ונבלמו שם שנבראו בו שמים וארץ ו"

, )ב"שבת נג ע; ב"סנהדרין קח ע, בבלי(ת בספרות האמוראים ובודד צירוף זה נקרה פעמים

ד ובספרות המדרשים ,ר לח"שמו: למשל(ומופעיו הולכים ומתרבים בספרות מאוחרת יותר 

כמו כן עלייתו של צירוף ). הופטירת מש, מדרש אלפא ביתות, עקיבא' אותיות דר: המאוחרים כגון

. זה בשלב מאוחר יחסית עשויה להילמד מניסוחה המוקדם של אותה דרשה המופיעה בבבלי

והיתה חמה  סדורו של עולםמלמד ששינה להם המקום  -'ויהי לשבעת הימים'" בתוספתא מופיע

: יעואילו בניסוחה המאוחר של דרשה זו מופ, )ד,סוטה י" (יוצאה במערב ושוקעת במזרח

חמה יוצאה  'שהית. סדרי בראשיתה עלהם 'ששינה הקב -יםויהי לשבעת הימ'" :ריןסנהד,בבלי

 102).ב"סנהדרין קח ע, בבלי( ממערב ושוקעת במזרח

 

 :זיקה ללשון הפיוט. ג

 ניתן שביחידה זוגם בחומר השירי , )106-94' סי(' בדומה לשירי הקדושה שנידונו לעיל ביחידה ב

שם הפעולה ו 103)167, 152' סי( זהיון :כגון. המשותפים ללשון הפיוט לשון שימושילא מעט  למצוא

את המאפיין שהולך ורווח בפיוט המכונה  ביחידה זואנו מוצאים כמו כן  104.)159' סי( סילול

 .טבועים בדגם זההפרק בהמשך  שיצויינושורה ארוכה של כינויי מלאכים  105.'סמיכויות שגב'

   .ן למצוא כינויים רבים המוכרים מן הפיוטמתוך הרשימה שתובא להלן נית

                                                 
 ).292: ד"תשל(מורשת  100

, מצוי בעיקר בארמית המזרחית' חבק'השורש ). 128-127: א"תשמ(ראו גם אצל מורשת ). 45: ב"תשל(קוטשר  101

 ).293: ד"תשל(ראו מורשת ; ויתכן שאינו בגלילית

 .'מעשה בראשית'גור בדרך כלל הצירוף וראוי להעיר שבספרות התנאים ש 102

 .)162' עמ( 'ראו דיון ביחידה ב 103

מתוך הקדושתא לשבת " (י'סביב סיפי י סילולסודרי סילסול  // י'עבודת י ]י[עליהם עטרת עוז עומס: "ראו למשל 104

מתוך " (כל ימיכם ותנוחו בהשקט // לשוכן ביניכם לול)י(בסלו )ו(ס"; )8-7' שו, מאת יניי' תמידים תמימים'במדבר 

 ).47-46' שו, מאת הקליר' אאמיץ לנורא'היוצר לסוכות 

המכנה אותם , )91ובייחוד הערה , 192: ד"תשס(וכן אליצור ) 108-97: ה"תשמ(ראו בהרחבה אצל יהלום  105

 .'סמיכויות תיאור'
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 זיקה ללשון התפילות. ד

גם בחומר המצוי ביחידה זו ]) 106-94' סי[' יחידה ב(בדומה ליחידת המנוני הקדושה שנידונה לעיל 

, 157, 156, 154, 153, 152' סי( 'כדבר שנאמר': את הצירוף המאפיין את לשון התפילה ניתן למצוא

שיבוצם של צירופים ליטורגים המוכרים . )189, 169,  168, 166, 165, 164, 162, 160, 159, 158

לעיתים נעשה הדבר תוך שינוי ועיבוד . שביחידה זוניקרה הרבה בקטעי השיר מלשון התפילות 

תתהדר תתרומם ותתנשא מלך " :קטע הבאכפי שניתן למצוא ב, הלשון המוכרת מן התפילה

ועומד בזיקה לקטע מתוך הברכה , מה מטבעות שרווחים בתפילהבכ המשתמש, )153 'סי" (מפואר

. ")ומתנשא מימות עולם ומפוארמשובח , המרומם לבדו מאז המלך"( ש של שחרית"ראשונה לק

רום " 106,)158' סי" (שמחה רבה" :כמו כן ניתן לציין צירופים נוספים המוכרים מן התפילה כגון

 109).195-194' סי" (תתברך ותשתבח ותתגדל ותתקדש" 108,)173' סי" (כל יצורים" 107,)168" (עולם

 

 

 

 

 

 

                                                 
בגילה [שירה ] אלישר[משה ובני ישראל לך ענו : "ראו למשל בברכת אמת ויציב מתוך קריאת שמע של שחרית 106

' ציבור'ל אינו משמש כתואר אלא כשם עצם במשמעות "בלשון חז' רב'יש להעיר ש". בשמחה רבה ואמרו כלם] ברינה

 ).333, 284: ז"תשכ(ראו בנדויד ; ל"ממיר אותו מרובה בבניין פּועל בלשון חז). ההפך מיחיד(

רום ': משמשת במקרא בצירופים אחרים' רום'יבה הת. צירוף זה אינו מצוי לא בלשון המקרא ולא בלשון התנאים 107

ברום ואשר משרתיו כולם עומדים : "למשל. הוא ניקרה בלשון התפילות, לעומת זאת. 'רום לבו', 'רום עיניו', 'אנשים

-שהשימוש בצירוף זה החל בתקופה הבתר) 324: ד"תשנ(מן 'ואין לקבל את טענת תורג). מתוך ברכות היוצר" (עולם

 אודכה אדוני כי פדיתה נפשי משחת ומשאול אבדון" :מצאנו תיעוד שלו כבר במגילת ההודיות מקומראן שכן, תנאית

 .הצירוף הנידון ניקרה גם אצל הפייטנים]). ליכט' מהד[ 20-19' שו, 3' עמ" (לרום עולםהעליתני // 

התיבה יצורים "). היצוריםלהודיע אהבתך בנו לעיני כל  עלינו לחסדך משוך("ראו בברכה שנייה לתפילת ערבית 108

מצוי ' יצורים)ה(כל 'הצירוף  ).7יז " (ֻּכָּלםַּכֵּצל  ִויֻצַרי: "מופיעה גם באיוב ויתכן שהצירוף הנידון נטבע בהשראת הפסוק

 .גם אצל הפייטנים

קטע נוסף המקיים זיקה עם לשון הקדיש ). 154: 2002(לדיון בזיקתו של קטע זה לתפילת הקדיש ראו להנרדט  109

 ).153 :שם(ראו להנרדט ; 153' מצוי בסי
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 צירופים אופייניים לספרות ההיכלות . 3

 

וה בקטעי שיר תיאור זה מלּו. עיקר עניינה של היחידה הנדונה הוא תיאור העולם העליון

מאפיין סגנוני זה עשוי . בדגמים שונים של חזרות, כאמור לעיל, אשר מתאפיינים, המשולבים בו

, ים המשמשים ככינויים לאל ולמלאכיויביר את הכמות הרבה של הצירופים הייחודלהס

ל כך למשל אנו מוצאים מבחר של צירופי לשון המשמשים לתיאורו ש. המזדמנים בחומר שלפנינו

, ]x2[ 162, 161 ,160, 159, 154, 152' סי( "כבוד)ה(כסא ": האל ולתיאור מקום מושבו השמימי

164 ,167 ,168 ,172 ]x2[ ,189(,110 "שדי) "אדון " 112,)153' סי" (חדרי היכל גאווה" 111,)157, 152' סי

מושב ", )158' סי" (הדר גאון היכל נורא" 113,)157' סי" (חדרי היכל דממה", )156' סי" (להבה

' סי" (אביר יעקב" 116,)167' סי" (מלכו של עולם" 115,)162' סי" (אביר ישראל" 114,)159' סי" (הדרו

 119).190' סי" (קדוש ישראל", )190' סי" (יוצר בראשית" 118,)189' סי" (מלך הכבוד" 117,)190, 170

ניקרה כמה פעמים בספרות  אשר, יוצר בראשיתים הללו ראוי לייחד דיון לצירוף מבין שלל הכינוי

צירופים אחרים שאין זו ההיקרות היחידה שלהם בספרות  .ההיכלות מחוץ ליחידה הנידונה

 .ונים קודמיםההיכלות נידונו בדי

ביחידתנו .  בתחום של כינויי המלאכים במיוחדשל מחברי הקטע ניכרת  םיצירתיות

. דיים ואינם מתועדים באף מקור אחררובם ייחואשר , מזדמנים צירופים שונים ומשונים לאלה

" בריות קיטור", )152' סי" (בריות כפור" ,)152' סי" (כרובי מעלה" 120,)152' סי( "שר הפנים: "כגון

מפעמי ", )153' סי" (עוזרי גבורה", )153' סי" (משרתי כסאך", )152' סי" (אופני גדולה", )152' סי(

                                                 
 .)ואילך 119' עמ( 'ראו דיון ביחידה א 110

 .הרבה גם בפיוט לעומת זאת הוא מצוי. חכמים החיה כינוי מקראי זה נעדר מלשון 111

 .)ואילך 110' עמ( 'ראו דיון לעיל ביחידה א 112

 .)ואילך 110' עמ( 'ראו דיון ביחידה א 113

 .)184-183' עמ( 'ראו דיון לעיל יחידה ב 114

 .24א ' יש: למשל ראו; זהו צירף מקראי מוכר 115

 .)237' עמ( 'ראו דיון לעיל יחידה ג 116

 .26מט ' יש, 24מט ' בר: ראו למשל; זהו צירוף מקראי 117

 .9-7כד ' תה: למשל; זהו צירוף מקראי מוכר 118

 .22ב יט "למשל מל; זהו צירוף מקראי מוכר 119

 .'ראו דיון ביחידה ב 120
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, )154' סי" (קדושים" 121,)154' סי" (מגדילי שירה", )154' סי" (מרעישי קול", )154' סי" (שכינה

מוכתרי ", )156' יס" (עטורי פאר", )154' סי" (אדירים", )154' סי" (אבירים", )154' סי" (משרתים"

, )158' סי" (מחמדי נורא", )156' סי" (משרתי מרכבה", )156' סי" (מרנני עליון", )156' סי" (כתרים

' סי" (משרתי הדריו", )157' סי" (שיחה הדורי", )156' סי" (נשואי פנים", )156' סי" (ברורי עליון"

, ' סי" (מעבירי חימה", )190, 157 'סי" (מפירי שבועה" 122,)190, 158' סי" (מבטלי גזירה", )157

' סי" (מסדרי רשות", )190, 158' סי" (מזכירי אהבה", )190, 157' סי" (משיבי קנאה", )190, 157

' סי" (בעלי זהיון", )167' סי" (בעלי רוממה" ,)160' סי" (משרתים", )158' סי" (אופני גבורה", )158

 123,)168, 167' סי( ")כבודו( מנטלי כסא", )167' סי(" בעלי גאוה", )167' סי" (בעלי גבורה", )167

 ,)170' סי" (אופני הדר" 124,])י ו"כ[ 170' סי( "מלאך הפנים", )168, 167' סי" (משרתי אלוהינו"

' סי" (צבא מרום" 126,)192' סי" (מלמדי זכות על בני" 125,)172' סי" (מדות נושאי כסא כבוד"

רבים אחרים אין תיעוד בשום לבדיונים קודמים ו חלק מן הצירופים הללו נידונו כבר 127.)192

ברם ראוי לעמוד על כמה דגמים של צירופים שחוזרים הרבה בספרות  .כפי שצויין, מקור אחר

. x כרוביוהדגם  x אופניכגון הדגם , ההיכלות ושראוי בכל זאת להקדיש להם דיון במסגרת זו

לו דיון  גם ועל כן ראוי להקדיש פאר עטוריצירוף אחר שחוזר כמה פעמים בהיכלות רבתי הוא 

 .במסגרת זו

: שביחידה זוכמה כינויים הרווחים בחומר  ניתן למצואליורד המרכבה ומעשיו  בנוגע

. )172' סי(' כבוד)ה(לפני כסא '+ ' עמד'  ,)152' סי( "ידיד",  )172, 168, 163' סי" (יורדי מרכבה"

                                                 
אדירי איומה מאת 'ה "מתוך הקדושתא לר( "בקול יגדילוגדודי גחלים " :למה שמצוי אצל הפייטנים והשוו 121

מתוך הקדושתא לשבועות " (מגדיליםוליושב על כסא רם ונישא  // לים)ו(ושרפים ממעל להם מע"; )3' שו, הקליר

מתוך הקדושתא " (מגדיליםותיו ועזוזו ונורא // מפעלות אלים מגלים"; )154-153' שו, מאת הקליר' אלה העדות'

 )129-128' שו, מאת הקליר' אלהים אל דמי'לפרשת זכור 

במדבר , ספרי" (חבירו מבטל גזירתבשר ודם הגדול מחבירו "; הוא על דרך לשון חכמים' גזירה'+ ' בטל'הצירוף  122

 ])180 'עמ, הורוביץ' מהד[קלד 

 .'ראו לעיל ביחידה ב 123

מלאך "אולם בכל שאר כתבי היד מופיע . 'בדומה לצירוף השגור בחנוך ג, "פניםמלאך שר ה: "מופיע בי "בכ 124

 .ודומה שזו הגרסה הנכונה" הפנים

 .)ואילך 192' עמ( 'ראו דיון לעיל ביחידה ב 125

 ).א,סנהדרין ד ,משנה: למשל(ל "מצוי בספרות חז' מלמד זכות'הצירוף  126

 .)ואילך 125' עמ( 'ראו דיון לעיל ביחידה א 127
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רק במסגרת זו  עלינו לדון, )'אראו יחידה (ר אחר נידון כבר בהקש' מרכבה+ ירד 'צירוף שהכיוון 

 .אשר ניקרה במקומות שונים בספרות ההיכלות כבוד)ה(לפני כסא +  עמדצירוף ב
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 x אופני. 1

 

ייחד דיון אך ורק בצירופים במסגרת זו א. הן בספרות ההיכלות רבות אופןהופעותיו של השם 

  במסגרת החלקים השונים של היכלות רבתי 128.בספרות ההיכלות ביותרנפוץ ה xאופני מדגם 

אופני  129,)170' סי( אופני הדר, )158' סי( אופני גבורה, )152' סי( אופני גדולה :מופיעים הצירופים

בחיבורים  וניתן למצואדגם זה מאפיין את ספרות ההיכלות בכללותה  ).247 ,198' סי( שכינה

היכלות ( אופני גבורה, ])אי "כ[ 411' סי, היכלות זוטרתי( אופני אורה: ן זהאחרים צירופים ממי

 אופני להבהו ])ני "כ[ 632' סי, השבעת שר הפנים; ]וי "כ[ 57' סי, 'חנוך ג; ]אי "כ[ 411' סי, זוטרתי

 י"כ[ 590' סי, מעשה מרכבה( אופני הדר130 ,)]אי "כ[ 692' סי, מרכבה רבה; ]וי "כ[ 3' סי, 'חנוך ג(

י "כ[ 593' סי, מעשה מרכבה( אופני הודו]) וי "כ[ 72' סי, 'חנוך ג; ]י א"כ[ 596, ]אי "כ[ 594, 131]נ

  132).23גי "כ; ]וי "כ[ 42' סי, 'חנוך ג; ]א

י ' מן המופיע ביח יש להעיר שבשונה, בספרות ההיכלות אופןבאשר למשמעותה של המילה 

בספרות ההיכלות אנו מוצאים , )ון המקראוראו עוד לקמן באשר להבנתה של מילה זו בלש( 13

ולצד  אין זה עקיב, יחד עם זאת 133.ומדובר בסוג של מלאכים', גלגלים'לבין ' אופנים'הבחנה בין 

זכר למשמעות שרווחה בלשון  ,ככל הנראה ,כישויות חיות ניתן למצוא גם אופניםהתיאור של ה

  134.'גלגלים'בהוראת ) כפי שנראה לקמן(המקרא 

                                                 
, אופןוי לציין בהקשר זה צירופים נוספים הנקרים בחלקים שונים של ספרות ההיכלות המכילים את השם רא 128

באשר ]). וי "כ[ 10' סי" (גחלאופנים של "ו]) אי "כ[ 724; 723' סי" (גלגלי אופנים", ])וי "כ[ 59' סי(' אופן הלבנה': כגון

  .אשר מנה אותו בין שימושי הלשון של יניי) ריח: ו"תש( ראוי  להזכיר את דבריו של זולאי" אופן הלבנה"לצירוף 

היד -בניגוד לשאר כתבי" אופני הוד"אשר גורס , אי "שיש להטיל ספק בגרסתו של כ, יש להעיר ביחס להיקרות זו 129

 ".  אופני הדר"בהם מופיע 

 .אי "ונראה שזו הגרסה המשובשת בכ" באופני להב"מופיע  ני "בכ 130

 .'אופני הדר'היד האחרים הגורסים -לעומת כל שאר כתבי' אופני הוד'י א גורס "ורק כגם במקום זה אך  131

בקטע שנכנס להיכלות  185' וכן בסי; ]א י"כ[ 815' בסי(מופיע גם בחיבור סדר רבה דבראשית  אופני הודהצירוף  132

ום חיבור זה נכלל יחד עם מכל מק. ששייכותו לספרות ההיכלות עדיין לא התבררה כל צורכה) רבתי בחלק מכתבי היד

חיבורי ההיכלות האחרים בכמה מכתבי היד החשובים של ההיכלות והוא מופיע כחלק מספרות זו במהדורה 

 .הסינופטית להיכלות

 ). gהערה , c ;279הערה , 276: 1985-1983(ראו אלכסנדר  133

 ).שם(ראו דבריו של אלכסנדר  134
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: ראו למשל(' גלגל'במשמעות של בא בדרך כלל  אופןשימוש במילה ה במקרא, ןכפי שצוי

שאין  דומהגם משימושיו של שם זה בספר יחזקאל ). 32א ז "מל; 2נחום ג ; 27כח ' יש; 25יד ' שמ

באשר  135.'גלגל'אחרת שאינה  הוראהלכך שהייתה בלשון המקרא משמעותית למצוא הוכחה 

חורג מהוראה  אופןאייה מפורשת לכך ששימושו של השם אין רשדומה  קומראןמגילות לממצא מ

כרובי קודש : "xאופני נקודה ראויה לציון היא שאנו מוצאים בלשון המגילות את הדגם  136.זו

בציטוט הנזכר " אופני אור"הימצאותו של הצירוף  ).4Q405 20ii-22,3" (ביר[אופני אור בד

כפי שצוטט  ,ל זיקה לספרות ההיכלות שבה מצאנולמד על ,כאורהל ,עשויה, משירות עולת השבת

פעם אולם צירוף זה מצוי , )]אי "כ[ 411 'סי, היכלות זוטרתי" (אופני אורה"את הצירוף , לעיל

בין ספרות ההיכלות למגילות מקומראן  ספרותיתוהנחת קיומה של זיקה  בספרות זו אחת בלבד

בקטע ' מלאכים'בהוראת  אופניםמצוא מחוץ למגילות ניתן ל, יחד עם זאת 137.טעונה זהירות

נמצא בתוך ', הקטע בחנוך א 138).3כט (' ובספר חנוך ב) 7עא ; 10סא (' ספציפי בספר חנוך א

                                                 
בספר יחזקאל הוא פרשנות קדומה למעשה ' להראות שפרק י שביקש) 1976(זאת למרות עמדתו של הלפרין  135

 135' עמ, ראו שם(את הפרשנות של אופנים כמלאכים ' לדעת הלפרין ניתן לזהות בפרק י. 'מרכבה שמופיע בפרק א

ְמֵלִאים , ם ְוָהאֹוַפִּניםְוַכְנֵפיהֶ , ִויֵדיֶהם, ְוַגֵּבֶהם, ְּבָׂשָרם-ְוָכל(" 12' טיעונו של הלפרין נסמך בעיקר על המופיע בפס). ואילך

ראו ; ואולם ישנם חוקרים הטוענים שתיאור זה מושפע מתיאור הכרובים"). אֹוַפֵּניֶהם, ְלַאְרַּבְעָּתם, ֵעיַנִים ָסִביב

לפי הלפרין גם בשירות עולת השבת מקומראן ניתן למצוא ]). 38 -37: 1993[ודיון אצל אוליין ] 182: 1983[גרינברג 

 .דעה שונה ראו ההפניות בהערה הבאהל. פרשנות זו

כמה חוקרים . 4Q403 l ii 15; 4Q405 20 ii 21-22 3, 9: האופנים נזכרים שלוש פעמים בשירות עולת השבת 136

בניגוד לדעת (נזכרים כמלאכים  אופניםנדרשו לעניין זה וטענו שאכן אין למצוא הוכחה לכך שבשירות עולת השבת 

לשאלה זו ביתר ). 178: ד"תשס(כשר ) 309: 1985(ניוסם , )39: 1982(שיפמן , )339: 1960(ראו סטרגנל ; )לעיל, הלפרין

 ).40-39: שם(הרחבה ראו אוליין 

 שירות עולת השבתסרך של ספרות ההיכלות ב ספרותיתעל עצם קיומה של תלות ) ח"תשס(לאחרונה השיג מזרחי  137

מכל מקום גם  ).73הערה , 28: ראו שם(רים באנגלולוגיה מזרחי בחר שלא לדון בצירופים ובמונחים הקשו. מקומראן

דומה שקשה לחלוק על כך שמתגלות זיקות , כפי שטען מזרחי, אם קשה להוכיח תלות ספרותית בין הטקסטים

 .שונות בין שני הקורפוסים תורעיוני

אופנים נזכרים גם בגרסה ה ).gהערה , 279: 1985-1983(וראו גם אצל אלכסנדר ). 121]: 1893[ 1973(רלס 'ראו צ 138

הגרסה הקצרה אינה מכילה תוספות . יחדיו עם כרובים ואופנים 1כ ' של חנוך ב) A(וגם בגרסה הקצרה ) J(הארוכה 

בור ברם חוקרים שונים רואים בו כחי. היא שאלה סבוכה' תיארוכו של חנוך ב]). 65-64: 1965[ראו שלום (נוצריות 

 ).15הערה , 35: שם(או בעניין זה הספרות הנזכרת אצל אוליין ר ;לספירה 1-יהודי שנוצר במאה ה
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השונה מהותית משאר חלקי החיבור ומקובל לתארכה ', משלי חנוך'מסגרת היחידה המכונה 

  139.לתקופה מאוחרת יותר

הרי  ,ככינוי למלאך בלשון המקראשימש  אופןשהשם  לכך למרות שאין הוכחה חותכת

 מעדותם באה ל הנראה כבר בתקופות קדומות למדיששימוש מעין זה היה ידוע ככלכך  שראייה

השימוש בתיבה זו בברכה הראשונה של קריאת שמע מן  וכן 140,מקראשל התרגומים בארמית ל

ימוש בתיבה בלשון התנאים שימוש זה לא רווח וכמעט שאין למצוא ש, יחד עם זאת 141.בשחרית

פמליא של 'ו' מלאכי השרת'במקום זאת הכינויים הרווחים למלאכים בלשון חכמים הם  142.אופן

שבהם אנו מוצאים את , נקודה ראויה לציון היא שבאופן מפתיע הפעמים הבודדות 143.'מעלה

מצויות במסגרת קטעים החשודים כתוספות , בחיבור היכלות רבתי' מלאכי השרת'הכינוי 

                                                 
ביקש ) 67-64]: 1893[ 1973(רלס 'צ. למעשה לא נמצא אף פרגמנט בין המגילות בקומראן המכיל קטע ממשלי חנוך 139

: 1976(תיארוך מאוחר יותר הוצע על ידי מיליק . לספירה 64-70לספירה או  94-79לתארך חלק זה של החיבור לשנים 

. לספירה 1-ואולם רוב החוקרים מתארכים אותו למאה ה! לספירה 270שטען שיש לתארך אותו לשנת ) 100-89

הערה , 35: 1993(וכן אצל אוליין ) 20הערה , 136: 1976(לסוגיית התיארוך של משלי חנוך ראו ההפניות אצל הלפרין 

14 .( 

 ).47: 1897(או גם שווב ור' אופן'וסוקולוף בערך  HALOTעל כך ראו במילונים  140

עשוי ללמד שאין מדובר בחפצים , המיוחסים הן לחיות הקודש והן לאופנים" משבחים ואומרים"השימוש בפעלים  141

יחד מתנשאים לעומתם משבחים  // אדיר וחזק) ברוך(והאופנים עם חיות הקדש בקול רעש גדול : "דוממים כגלגלים

: ד"תשנ(מן 'מעיר תורג, בלשון התפילה' אופן'יחס להימצאותה של התיבה ב ."'ממקומו' הברוך כבוד ' // ואומרים

ואולם יש לתת את הדעת לכך . שקרוב לוודאי כי מעשה המרכבה של יחזקאל היה לנגד עיניו של מחבר תפילה זו) 102

 35משמעה של התיבה אופן בכל , מן עצמו'כפי שמודה תורג, שכן בלשון המקרא, שמדובר מכל מקום בחידוש

 .'גלגל רכב'ההיקרויות שלה היא 

: הנה ההיקרויות. 'מלאך'ומשמעה ', אופנים'תמיד בצורת הרבים , פעמים בלבד 2 בלשון התנאים מצאנו תיבה זו 142

מכילתא " ('מלאכים וחיות ואופנים שאתה או) "2; )ו, בחדש, מכילתא" (לא דמות כרובים ולא דמות אופנים) "1

ובעוד . אפשר שחלה בתיבה זו מעתק סמנטי מן המוחשי אל המופשט) 103: ד"תשנ(מן 'גלדעת תור). 3; )ח, י ג"דרשב

מנסחי  .ים/הרי שבלשון חכמים ובלשון התפילות היא משמשת כמלאך, שבלשון המקרא שימשה כגלגלים בלבד

ת על מנת לשוו, )מקראית-הלא(אך התכוונו למשמעות המופשטת , התפילה לדעתו הסתמכו על הכתוב מיחזקאל

 .שגב וקדושה בדומה למה שמצאנו בספרות ההיכלות, לקטע אופי של רוממות

וראו על כך . 'משרת, עבד'אף היא פירושה ' פמליא'שכן גם . ותנו דעתכם לכך שיש זיקה בין שני כינויים אלו 143

ולה רק בתקופת לשון שרת ביחס ליצורים שמימיים ע). 123: ב"תשל(ראו גם הורביץ . 210' עמ, כרך א, מילון, קראוס

: שם[ראו הורביץ (ולא של מלאכים ' מאוחרת ובספרים הקדומים של המקרא אנו מוצאים רק שירּות של אדם לפני ה

124-122 .([ 
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מלאכי 'כמו כן במסגרת ספרות ההיכלות בכללותה אנו מוצאים שימוש בכינוי  144.מאוחרות

חיבור שמבחינות רבות נצמד לטרמינולוגיה המאפיינת את ספרות , 'בחנוך גבעיקר '  השרת

 . חכמים

, ככינוי למלאכים אופןבאופן מפורש יותר שימוש בשם  ניתן למצואבלשון האמוראים 

; ב"חגיגה יג ע; ]ב"עבודה זרה מג ע[=ב "ראש השנה כד ע(הבבלי בעיקר אנו מוצאים זאת בתלמוד 

התפוצה של שם זה ככינוי למלאך הולכת וגדלה במדרשים המאוחרים ). א"צב ע -ב"חולין צא ע

 .)25' עמ, כרך שני, ]יעלינק' מהד[בית המדרש , מדרש כונן 145;ד,פסיקתא רבתי כ: למשל ראו(

 אופניםרחב למדי בנשימוש  ישנולשון הפיוט שבה נפוץ בעיקר ב ,xאופני  ,הנידון הדגם

המצוי בברכת יוצר בתפילה ' אל אדון' הקדום בפיוט האנונימיכך למשל . 'מלאכים'בהוראת 

תפארת // שבח יתנו לו כל צבא מרום (" "אופני קודש"לשבת אנו מוצאים דגם זה בדמות הצירוף 

המעניינת בהקשרה של לשון הפיוט היא ואולם הנקודה  ").אופני קודשגדולה שרפים וחיות עם 

 עולהזה צירוף . ספרות ההיכלותהמוכר ב אופני הוד הצירוףכמה פעמים את  שמתועד בההעובדה 

: לשמיני עצרת אנו מוצאים(!) וביוצר קדם קלאסי  ,בלשון הפייטנים ככל הנראה מתקופה קדומה

פליישר [ 10' שו', אוהל כדוק נטיתה'(מּול ַחּיֹות קֹוֶדׁש / יקּו ָּכָנף ַיִּׁש /  די הוֹ ּנֵ פַ אוֹ וְ / ַיַחד ְּכרּוב ְוַגְלַגל"

' אתה אדיר מההרי טרף'ניסן עושה שימוש בצירוף זה בסילוק ' גם יוסף בר]). 64: ד"תשמ[

בטיסה אחת  // מעשות שליחות שגורים//  אין עצלות ואין פגורים: "לקדושתא לשביעי של פסח

  ).378-374' שו( "גרריםהנ ואופני הוד // עולם אוגרים

ַטפְ ְְסֵרי ָקָלל : "ניתן למצוא אצל הקליר ,אופני הדר: המצוי בהיכלות נוסףהד לצירוף 

//  ְוַהְדַרת אוַֹפִּניםְּכסּוֵיי ְכָנַפִים [...] // ַיְצִניפּו ְבֹראׁש חֹוְצָבם ְּתִפיּלֹות ִצְמֵחי ְרָבָבה // ְוִצְבאֹות ֶמְרָּכָבה 

' עמ, ט"תשכ, פליישר[' אתמיד קידושך, 'כ"קדושתא ליו" (ם ַלֶּנֱעָלם ִמְּכַנף ְרָנִניםַלֲהָקם ַמְנִעיִמי

והדרת : "מצוי פעם נוספת אצל הקליר אופנים+ ר "הדצירוף זה המכיל את שני המרכיבים ]). לה

הוא , 'מתוך קדושתא לפרשת החדש" (לפני שיר זה לא ספונים // אשר הם מרובעי פנים // אופנים

 )83-81' שו', ראשנקרא 

ככינוי למלאכים ' אופנים'ציין שהצירוף הנידון המכיל את צורת הריבוי יש ללסיכום 

מספר צירופים  ניתן למצואכמו כן . אופייני לשכבת הלשון האמוראית ולספרות מאוחרת יותר

                                                 
 ). 124' סי(וכן באפוקליפסה של דוד ) 186, 181, 180, 179, 173' סי( כך בקטע שנוסף מסדר רבה דבראשית 144

. לא ברור האם בהיקרות זו בפסיקתא רבתי אכן נזכרים אופנים כמלאכים ) 37 הערה, 39: 1993(ואולם לפי אוליין  145

ומתוארים כאומרים שבחים לפני  'שרפים'ו 'חיות'נזכרים שם יחדיו עם  'אופנים'זאת הוא טוען למרות העובדה ש

 .האל
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בכך ות מנם לראניתן א. פייטניםכמה בלשונם של  בצורות שונות גם 'אופני הדר'ו' אופני הוד'כגון 

אין  אולם ,הפייטניים לבין המקורות מספרות ההיכלות ראייה לזיקה ספרותית בין המקורותכ

 .של זיקה זו באפשרותנו לקבוע את כיוונה
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 xיוצר . 2

 

 ואומריןונופלין על פניהם : [..] ככינוי לאל' יוצר בראשית'בקטע הנידון מופיע פעם אחת הצירוף 

" כי אדיר מלכים אתה לח אביר יעקב מחול מחול קדוש ישראלסלח ס יוצר בראשיתהתר התר 

ולמה נקרא שמו ענפיאל מפני ענף : "'היכלות רבתי'צירוף זה מצוי גם בקטע נוסף של ) 190' סי(

 ).244' סי[...]" (כתוב מראה עליו כסה שמים הודו  יוצר בראשיתמה יוצר בראשית כ[...] כתריו 

 'אמר ר: "'במקרופורם חנוך גצירוף זה מופיע למעשה פעם אחת ' כלות רבתיהי'מחוץ ל

וכל סדרי בראשית גלויין לפני כדרך שגלויין לפני [...] כל סתרי תורה ' ה'ב'גילה לי ה[...] ישמעאל 

כחו ' ה'ב'גדולתו וגבורתו של הק: "[...] 'סדר רבה דבראשית'בוכן , ])וי "כ[ 14' סי"  (יוצר בראשית

 146]).אי "כ[ 750||  443' סי[...]" ( יוצר בראשיתקפו ותפארתו של )ו(ות

מופיעים בספרות ההיכלות עוד שני צירופים דומים ' יוצר בראשית'מלבד הצירוף 

' סי, מרכבה רבה; ]אי "כ[ 596, 587, 558' סי, מעשה מרכבה(' כל)ה(יוצר ': 'xיוצר 'הטבועים בדגם 

בחנוך המופיע ' יוצר עולם'היקרותו של הצירוף ). ]וי "כ[ 26' סי, 'ג חנוך(' יוצר עולם'ו )]אי "כ[ 708

, )244' סי(שכן היא מופיעה בקטע המקביל בדיוק למה שמופיע בהיכלות רבתי , מעניינת במיוחד' ג

ולמה נקרא שמו ענפאל מפני שענף : "[...] וההשוואה בינו לאל' ענפיאל'במסגרת ההסבר לשמו של 

כתוב בו כסה  147כסה את כל הדרי ערבות רקיע עליון כיוצר עולם מה יוצר עולםמ[...] הודו והדרו 

בהיכלות רבתי אנו ' יוצר בראשית'נמצא אפוא שלעומת  148]).וי "כ[ 26' סי[...]" (שמים הודו 

דוגמה זו מעידה אף היא על שונותו  . 'יוצר עולם': ביטוי אחר' ג מוצאים בקטע מקביל בחנוך

 .במקומות שונים לאורך העבודה כפי שעמדנו על כך, מהיכלות רבתי' ך גהטרמינולוגית של חנו

                                                 
משום שרק ) 551י ס(המופיע במעשה מרכבה ' לשבח) נו(עלי'לא כללתי בין ההיקרויות גם את הציטוט של תפילת  146

 ).22מ-ו נ(היד שבסינופסיס מופיע הצירוף האמור -בחלק מכתבי

 .40מי "אך דומה שזה שיבוש ותיקנתי זאת לפי הגרסה המופיעה בכ, "יוצר עליון: "וי "במקום זה מופיע בכ 147

, דן(בהיכלות רבתי " יוצר בראשית"לבין , "יוצר עולם" 'בחנוך גדן מצביע על קיומו של הבדל בין הכינוי המופיע  148

גם  מופיע' יוצר העולם'הצירוף . 'גם בחנוך ג' יוצר בראשית'מצאנו את הצירוף ש ברם יש לציין ).450: ג"תשמ

; צירוף זה נחשב כמקבילה העברית למושג היווני הדמיאורגוס). 79' שו, קלא' עמ, ולדמהדורת גרינ(בראויות יחזקאל 

 ). 65: 1960(ראו שלום 
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' יוצר אור, ']19נא , 10י ' יר[' יוצר הכל': כגון( מוכרת כבר מן המקרא' x יוצר'התבנית 

ואכן בטקסטים  149.ככינוי לאל' יוצר'שם משמשת התיבה ]) 13עמוס ד [' יוצר הרים, ']7מה ' יש[

יוצר 'למשל הצירוף כך . ת אנו מוצאים צירופים ממין זהית המקראיספרותיים שנטו לחזור לעבר

ונקרה גם בספרות האמוראית בקטעים המצטטים אף הם  150,מאפיין את התפילה' בראשית

בין סגנונו הלשוני של החומר  שעלונמצא אפוא שגם צירוף זה מצטרף לזיקות  151.תפילות

 .שביחידה הנידונה ללשון התפילה

אולם בחטיבה ספרותית זו ניתן למצוא את , ית אינו מופיע בפיוטהצירוף יוצר בראש

עולה הוא ולאחר יניי ' גם בחנוך ג, כאמור, צירוף זה מצוי 152.כבר אצל יניי', יוצר עולם'הצירוף 

 . בהרבה כפי שמתועד על כל פנים במאגרי המילון ההיסטורירק בתקופות מאוחרות 

מעיד ' יוצר בראשית'פייני לספרות ההיכלות את העובדה שהצירוף האו יש לצייןלסיכום 

צירוף . המזכיר את הסגנון המקראי, שמחבריה של ספרות זו ביקשו לשוות לכתיבתם סגנון גבוה

 .זה עצמו מצוי אף בלשון התפילה ומלמד על זיקתה של לשון ההיכלות למשלב לשוני זה

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
זאת לעומת לשון המקרא שבה כמעט בכל המקראות . תמיד מתייחס לאדם' יוצר'שבלשון התנאים  יש לשים לב 149

 ).162-161: ד"תשנ(מן 'ראו בהקשר לכך גם תורג; )8שם ב , 7ב ' בר: ראו למשל(' היוצר הוא ה

מודים ("דרבנן וכן במודים ") לתת גדולה ליוצר בראשית/ עלינו לשבח לאדון הכל ("כך למשל בתפילת עלינו לשבח  150

  ".יוצרנו ויוצר בראשית בשר אלהי כל  אתה הוא אלהינו ואלהי אבותינו אנחנו לך

מודים אנחנו לך אדון כל הבריות : סימאי' ואית דאמרין ליה חבריא בשם ר: "... הירושלמי  ראו בקטע הבא מן 151

קיימתנו וזיכיתנו וסייעתנו שהחייתנו ו. מחיה המתים יוצר בראשיתאלוה התושבחות צור עולמים חי העולם 

 )א"סוטה מ ע, והשווה בבלי; ג"ג ע, ד,ברכות א, ירושלמי" (י אל ההודאות'בא. וקירבתנו להודות לשמך

מתוך הקדושתא " (תוקף וזכר אהבת עולם // תהילה לשם אל יוצר עולם//  תוכן כיפורים לחוקת עולם: "ראו 152

 .  )31-29' שו, מאת יניי ,'אל הקודש יבוא'כ "ליו
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 xכרובי . 3

 

 xכרובי אים כמה פעמים צירופי סמיכות מן הדגם היכלות רבתי אנו מוצ המקרופורםבגבולות 

כמו כן ]). 198' סי" [כרובי גבורה", ]270, 170' סי" [כרובי כבוד", ]152' סי" [כרובי מעלה("

היכלות " (כרובי הוד: "למשל ,במקומות שונים בספרות ההיכלות אנו מוצאים צירופים ממין זה

כרובי ", ])וי "כ[ 33' סי', חנוך ג" (כרובי גבורה", ])וי "כ[ 67' סי', חנוך ג; ]ני "כ[ 411' סי, זוטרתי

 ]).וי "כ[ 53' סי', חנוך ג" (כרובי שכינה", ])וי "כ[ 44' סי', חנוך ג" (הדר

כמו כן ישנו  153.כבר מן המקרא ככינוי ליצור שמימי עולה באופן ברור למדי כרובהשם 

לכך שבחלק מן המקורות המאוחרים אשר הביא , 20, 15י ' זיהוי של הכרובים עם החיות ביח

מופיעה  כרוביםבהם המילה מכל מקום במקרא אין למצוא צירופי סמיכות ש 154.השוו ביניהם

  155.עולה רק בספרות קומראן xכרובי וסמיכות מדגם , בנסמך

 .ב. רוב המציין מלאךכ. א: כרובשונים הנקראים אנו מוצאים שני שמות  בלשון התנאים

 אינו מזדמן הראשון המציין מלאךשם ה 156.היווני κθάμβηגול העברי של הירק כרוב שהוא הגל

 המקומות הבודדים בהם ניתן למוצאו הן .המתארים מציאות חיה בלשון חכמים משפטיםב

 כך למשל 157,אשר כידוע נדרשים כמעט בדרך קבע ללשון המקרא, במטבע של ברכות ותפילות

. )ג,ברכות ז" (ישראל אל צבאות יושב הכרובים אלוהינו אלוהי' ברוך ה: "נוסח המשנה בברכות

                                                 
ג ' בר(העדן -כגון בסיפור גן, מורשתפקידו לש) בעל כנפיים(מלאך . 1: במקרא ניתן להבחין בכמה הוראות קרובות 153

ובמקדש שלמה ) 19כה ' שמ(ת מלאך בעל כנפיים במשכן תבני. 2). 14 י' יח(או כאחת הדמויות במעשה המרכבה ; )24

לציון . 3). 11 יח' תה(לאל כעין מרכבה ; )3ט ' יח(לוהות אר כעין כסא כיסא לאמתו; )10ב ג "דה; 18א כח "דה(

 -כמו כן מצאנו מקבילה לשם זה באכדית). 36 ,29א ז "מל; 29א ו "מל(נפיים פיתוחים וקישוטים בדמות מלאך בעל כ

karūbu )ת מצוי גם בלשון הדת בכנעני) ך בשיכול הגיים"שהוא חילוף של בר(שורש זה ). ב445מילון א , פון זולדן

לעברית  עבריתכן ששהעיר על כך ) 80: ד"תשס(אשר -בר. kerub/kirubובאתיופית  karūbבערבית מצאנו . ובחבשית

 .באמצעות הארמית

 ).33: 1993(ראו אוליין  154

 4Q405" (ביר[קודש אופני אור בד כרובי][..."; )4Q286 1ii2" (מה ואופניהמהכרוביומרכבות כבודכה : "למשל 155 

20ii-22,3.( 

 ). 65-64: ד"תשס(אשר -בר בעניינו ראולפירוט . אכרוב: שם זה מצוי בחלק מכתבי היד עם אלף פרוסתטית 156

הרי שבדפוסי המשנה אנו , לעומת ההיקרות היחידה בכתבי היד של המשנה). 110: ה"תשס-ד"תשס(אשר -ראו בר 157

 ".  יושב הכרובים"מוצאים פעמיים את הביטוי 
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ב יט "מל; 2ב ו "שמ; 4א ד "שמ" (יושב הכרובים"למעשה מדובר בשאילה של צירוף מקראי נפוץ 

לעומת השימוש . במשנת ברכות) ימון לברכת המזוןהז(שנשתבץ במטבע של תפילה , )16לז ' יש; 15

שימוש נרחב  ,למן ראשיתה ,ון חכמיםאנו מוצאים בלש, ככינוי למלאכים כרוביםהמוגבל ב

 . כפי שהזכרנו זאת קודם לכן', )ן(פמליה של מעלה'ו' מלאכי השרת': בכינויים אחרים דוגמת

, המתאפיינת בין השאר בחזרה לאוצר המילים המקראי, דומה שבלשון האמוראים

נו אותם ראוי לציין שמצא, עם זאת. במשמעות של מין מלאך כרובמתרחב מעט השימוש במילה 

? מאי כרוב"(ף הדימוי "ן השורש המקורי אלא ככלא כחלק מ' כרובים'של ף "את הכ דורשים

אלא : ליה רב פפא לאביי> ר<אמ. שכן בבל קורין לינוקא רביא, אבהו כרביא> בי<ר> ר<אמ

אפי רברבי אפי , ב חד הואאדם וכרו. 'פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם': >יב<מעתה דכת

) ב,ז, כמו פסיקתא רבתי(במדרשים מאוחרים יותר  158].ב"חגיגה יג ע, תלמוד בבלי" [יזוטר

השימוש  אפוא מבחינת התפוצה. בהוראת סוג מסוים של מלאכים כרוביםהשימוש ב מתרחב

 .ככינוי למלאכים מאפיין בעיקר את שכבת המדרש המאוחר כרוביםב

ככינוי למין מלאך ואף שימוש  רובכגם כן שימוש נרחב במילה  ניתן למצואבלשון הפיוט 

מתוך קרובה לבמדבר מאת יניי מופיע באופן ' בפיוט ז. שאין לו זכר בלשון חכמים, xכרובי בדגם 

: 'את כסא הכבוד ונהנים מאור פני המקוטע הימנון העוסק בבריאת האור ובמלאכים הסובבים 

... כ ְּכרּוֵבי] // אֹור[יֹוְדֵעי ַיד יֹוְצָרה ] // ר[אוֹ ]... ֵרי[ַטְפְס // ֲחִציַבת אֹור ]... ח] // [אֹור... [זֹוַהר ִזיק"

אגודת '" (נֹוְצֵצי נֹוַגה ְנִפיַחת אֹור] // אֹור] [ֵכי[ַמְקֲהלֹות ַמְלאֲ ] // אֹור[ששי ַלֲהבֹות ]... ל] // [אֹור[

שבמקור סתבר ממנם הקטע משובש אולם א]). 38' עמ', חלק ב, נוביץרבי' מהד[ 36-35' שו', אראלי

במקומות אחרים . מספרות ההיכלות גםמוכר לנו כאמור צירוף ש', כרובי כבוד' הצירוף הופיע

יחדיו עם השמות )" ם(כרובי"אצל יניי אנו מוצאים צירופי סמיכות המכילים את צורת הריבוי 

 בׁשֵ חוֹ  הׂשֵ עֲ מַ י בֵ רּור ּכְ דַ הֲ : "גם בספרות ההיכלותבדומה למה שאנו מוצאים  הודו הדרהמופשטים 

קדושתא " (חשבור הׁשֶ ית אֲ אִׁש ֵר ה בְ ׂשֵ עֲ מַ ּכְ  // בׁשֵ חָ ן יֵ ם ּכֵ יתָ ּיָ ִׂש עֲ וַ  // בׁשֵ ם יוֹ יהֶ לֵ ים עֲ בִ רּוּכְ ב הַ ׁשֵ יוֹ וְ  //

וחן  בהוד כרוביםהיושב ", ])331' עמ, חלק א, רבינוביץ' מהד[ 12-9' שו', אחּוז כמו באפסי, 'לשמות

 לותתה ביוש'/  ראליש-חוק ארץ / יושב בחוג הארץ // שמי ערץהיושב בזיקי זוהר [...]  על גביהם

אנו מוצאים כדרכם  במקרה זה). 8-5' שו', היושב באדר מרום, 'כ"קדושתא ליומתוך ה( "'ראליש

למוחשי ") הדר", "הוד("של הפייטנים שימוש בסמיכות הפוכה המקדימה את השם המופשט 

אשר , "זיקי זוהר" :נוסףצירוף ט ראוי להזכיר בהקשרו של הקטע האחרון שצוט]"). ם[כרובי("

                                                 
' מהד[בראשית כה , תנחומא" (לפיכך נקראו כרובים שהן רבים: "ים הצעה נוספתבספרות התנחומא אנו מוצא 158

 .לב, ב וכן ויקרא רבה"ע, נד, א"יומא עז ע; ב"וראו גם בבלי סוכה ה ע]). 18' עמ, בובר
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צירוף  159").זֹוַהר ִזיק: "שם מופיע(' אגודת אראלי'מופיע גם במהופך בקטע הראשון שצוטט מתוך 

 160.זה ממש מצוי כמה פעמים גם בהיכלות ככינוי למלאכים

עולה גם אצל  כרובלצורת הרבים של השם  הדרו הודההסמכה של השמות המופשטים 

ם מאוחרים יותר ועשויה ללמד שאין מדובר ביד המקרה אלא במעין צירוף קבוע פייטני

אז : "כ"כך אנו מוצאים אצל הקלירי ברהיט מתוך הקדושתאות ליו. שהפייטנים עשו בו שימוש

זהב -דופי ודי / גניזת כנפיהם מסותרת // כרובים מהודרתבשני /  כתבנית המרכבה מאודרת

במקרה זה אומנם אין מדובר ]). 20' עמ, א, גנזי קויפמן[ 4-1' שו, 'אז כתבנית המרכבה'" (מסתרת

אצל פייטן מאוחר . ר"הד)+ ים(כרובבצירוף סמיכות אלא בצירוף פעלי המכיל את המרכיבים 

ן יוָ ר ִס דַ הֲ  ׁשּדֵ חַ ":  "שני כרובים"כנסמך בסמיכות הפוכה לצירוף  הודיותר אנו מוצאים את השם 

 ינּותֵ בּוב ְׁש ׁשֵ הָ  // יםִמ אוֹ ְּת  יםבִ רּוּכְ י נֵ ְׁש  דהוֹ  ]+[ְׁש ּדֶ חַ ּבְ  // יםוִּמ תֻ ים וְ ִר אּוּבְ  יׂשִׂש י נָ וִ לֵ כְ ּו// ַלֲחתּוִמים 

, פליישר[ 46-43' שו, מאת אלעזר חזן', חדש אהל בת ציון, 'קדושתא לראש חדש" (יםִמ לְ חוֹ ה ּכְ יֶ ְה נִ וְ 

 ]).95' עמ, ם"תש

שב בלשון ) המצוי לראשונה במקרא( וי למלאכיםככינ 'כרובים'ציין שהשימוש בלסיכום א 

בהתאם לכך יש לראות בשימוש זה ראייה לכך שהחומר . האמוראים ובתקופות מאוחרות לה

לימד על כמה זיקות  x+  'כרובי'כמו כן העיון בצירוף . ופת האמוראיםשלפנינו לא קדם לתק

ברם כיוון שאין מדובר במינוח  .ספרותיות שניתן למצוא למה שאנו מוצאים בלשונם של הפייטנים

 .טכני ייחודי לספרות ההיכלות לא נוכל לקבוע את כיוונה של זיקה זו

 

 

 

 

 

                                                 
" 'ו מלך'י' / חיילי חשמלים יחסנו בקול //' ו מלך'י'/  יזמרו בקול זיקי זוהר: "צירוף זה מופיע גם אצל הקליר 159

מתוך רהיטי " (לזיקי זוהר' ר' וא // מי יזכיר זר זכרך"; )8-7' שו, מאת הקליר' אדירי איומה'ה "מתוך הקדושתא לר(

מאוחר יותר אנו מוצאים את הצירוף גם ). 32-31' שו, מאת הקליר ,'מי יתנה תעצום'כ "פסוקים מקדושתא ליו

 .בשימוש אצל סולימן ואביתור

) ם(ולסדר חיות הקדש לקשור כתרים בראש[...] איברתיו לקחתיו פקדתיו למטטרון  'ה'ב'אלף אמר ה": ראו למשל 160

"[...]  ;])וי "כ[ 72' סי[...]" (להזהירם זיו זוהר שרפי להבה לעטפם גאוה זיקי זוהר כרובי הוד להלבישם הדר וב[...] 

 ]). וי "כ[ 79' סי" ([...]ובחשמלי להבה זיקי זוהר קי אש וב)ר(שכל שמות המפורשות מלפניו יוצאות כב
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 עטורי פאר. 4

 

אינו מופיע מחוץ להיכלות רבתי ומהווה למעשה מאפיין , המשמש ככינוי למלאכים, צירוף זה

ביחידה : ת שונותכ בשתי יחידו"פעמים סה 3בהיכלות רבתי הצירוף מופיע . הייחודי אך לה

ברם יש לשים לב שצירוף זה  ).257, 256, 156' סי(וכן ביחידה העוסקת בעלייה השמיימה  הנידונה

רוף זה מאפיין נמצא אפוא שצי. מופיע ביחידת העלייה השמיימה במסגרת קטעי שיר ששולבו בה

 .מנוני של היכלות רבתיבעיקר את הרובד ההי

בצורת ( 'הכתיר'ו) 26,א כג"בצורת קל כגון בשמ( 'הקיף'ר מצוי במקרא במשמעות "השורש עט

במקרא  מצוי' פאר'השם גם  161).6,ח' תה; 12, סה' תה; 4,קד' תה; 11,ש ג"כגון בשה, פיעל

 ר"ר ופא"צמד השורשים עט, מלבד זאת 162).17,כד' יח( 'כיסוי ראש, מצנפת' והוראתו היא

כח ' יש[ "צבי תפארתו//  עטרת גאות"( מכמה כתובים מקראייםכפי שעולה , נרדפיםמשמשים כ

" והיית עטרת תפארת ביד יי"; ]24יד ' מש" [ותפארת בנים אבותם//  עטרת זקנים בני בנים"; ]1

 ])5כח ' יש" [ולצפירת תפארה לשאר עמו// צבי ביום ההוא יהיה יי צבאות לעטרת "; ]3סב ' יש[

 שורש זה ניקרה אך ורק 163.ר"שורש המקראי פאשימוש חופשי ב למצואבלשון חכמים אין 

ולשון  164לשון התפילות: כגון, בחטיבות ספרותיות שיש בהם נטייה לחזרה ללשון מקראית

עולה בעיקרו בלשון ' כבוד, הדר, יופי, תהילה'בהוראת  פארכמו כן השימוש בשם  165.האמוראים

הם יאל יותויחסוהתי ברם הנקודה המעניינת לענייננו הם מספר כינויים למלאכים 166.הפיוט

כך למשל . אצל כמה הפייטניםכפי שאנו מוצאים ', עטורי פאר'באופן המזכיר מאוד את הצירוף 

 עטופים//  שרפי להבה החצובים במאמר" :מופיעכ המיוחסות ליוסי בן יוסי "בקדושתאות ליו

                                                 
או ) 4כא ' תה; 15ח ' אס; 30ב יב "שמ( 'מצנפת ',כתר של מלך'אנו מוצאים במקרא בהוראת  'עטרה'את השם  161

 ).DISO: 207(במשמעות זו ' עטרת'יש לציין שגם בפיניקית אנו מוצאים ). ראו בדוגמאות המובאות בהמשך(כבוד 

; )13ס ' יש(' ייפה, שטקי'במקרא ומופיע בצורת פיעל במשמעות של אף הוא מצוי ' פאר'יש לציין גם שהפועל  162

 .)3מט ' יש( 'השתבח'ו) 15י ' ובהקבלה להתגדל ביש; 2ז ' שופ(' התרברב'ובצורת התפעל במשמעויות 

המופיעה במסכת " תפארת"המציין שאינו מצוי בלשון חכמים למעט ) 52-51: ו"תשס(ראו גם דבריו של שרביט  163

 .ה בזיקתה ללשון המקראאבות הידוע

וכן בברכת ; ")ומברכים ומשבחים ומפארים ומקדישים", "המה יפארוך סלה(" ש בשחרית"ברכות קב ראו למשל 164

   ").ונפארך מלכינו ונשבחך יוצרינו ונהדרך מושיענו("המזון 

 .א"סוכה נא ע; ב"נדרים נ ע, בבלי: ראו למשל 165

כפי , וכן אצל פייטנים מאוחרים יותר; "תהלה ורינה לזכר מלכותו// לשמו  פאר וכבוד יתנו: "'אל אדון'ראו בפיוט  166

 .שמתועד במילון ההיסטורי
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 שרפי': צירוף נוסף בציטוט זה ניתן למצוא  ).66 :ח"תשכ, פליישר; פיוט מג( "בשבח הנאמר פאר

אנו מוצאים גם אצל ' עטורי פאר'כמו כן כינויי דומה ל  167.המצוי גם כן בספרות ההיכלות 'להבה

 / בהדורי פאר / דקהבדממה //  בהוגי המולה/  בוועודי וועד / אז היתה חניית סוכו": הקליר

דומה אפוא שגם אם . )10-9' שו', אז היתה חנית סכות'מתוך הקדושתא לסוכות " (בספיר וסוכות

ניתן לחשוד שגם במקרה זה ישנה זיקה בין פייטנים ', עטורי פאר'את הצירוף הייחודי  למצואין א

ובייחוד בשל העובדה שפגשנו כבר לא פעם אצל שניהם כינויים , אלו לבין החומר מן ההיכלות

 .מקבילים לאלו הקיימים בהיכלות

גם . נוני של היכלות רבתימהווה מאפיין הייחודי לרובד ההימ אעיר שהצירוף הנידוןלסיכום 

. ל זיקתו של רובד זה ללשון המקראמלמד ע מרכיבים לקסיקאליים מקראייםצירוף זה המכיל 

מבחינת ' עטורי פאר'צירופים הדומים לצירוף  הפייטניםבכמה מקומות אצל  ניתן למצואכמו כן 

לכל . מות אלהניתן להסיק את כיוונה מדוג לאברם גם אם יש לפנינו זיקה ספרותית , משמעם

 .ק זהשהודגם כמה פעמים בפרכפי , היותר ניתן להניח שמדובר בזיקה נוספת ללשון הפיוט
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 כבוד)ה(לפני כסא + ד עמ. 5

 

מופיע כמה פעמים בהיכלות רבתי  ,'יורד המרכבה'המעיד על רגע השיא שלו זוכה  ,הצירוף הנידון

לפני כסא '+ ' ישב' :ויותיו השונות ובצירוף ההפוך לועיון בהיקר. ובספרות ההיכלות בכללותה

מחלוקת עקרונית בדבר מצבו הפיזי של האדם בשעת השיא  שניתן למצואמלמד על כך  ,'כבוד)ה(

פרק חשוב בתהליכי עריכתה של ספרות זו  ללמדעשוי  ניתוח היקרויות אלה. של הצפייה במרכבה

 .נו בהקשרהולהאיר מזווית מחודשת כמה מן הסוגיות שנידו

  :ניקרה במקומות הבאים' לפני כסא הכבוד'+ ' דעמ'מלמד שהצירוף  היכלות רבתי עיון ב

הגדילו גילה רנה שירה וזמרה . בבקשה מכם מדות נושאי כסא כבודו בלבב שלם ובנפש חפצה" ·

ישמח לבו בשעת תפלת בניו . מרתצען יוי אלהי ישראל] נדיב+[לפני כסא כבודו של טסר נבוב 

  )172' סי" (עומדין לפני כסא כבודוש וימצא ליורדי מרכבה בשעה שהן וידר

וחיות הקדש מכסות פניהם . מיד תוקע קרן ממעל לרקיע אשר על ראשם. והיו נותנין בו כח" ·

 )250' סי(" ועומד לפני כסא כבודוהוא נכנס . וכרובים ואופנים מחזירין פניהם

 )251' סי( "שכסא כבוד משורר בכל יום ויום פותח ואומר שירה מד לפני כסא כבודעשכיון " ·

צירוף זה אך ורק ברובד ההימנוני נקודה ראויה לציון בהקשר זה היא העובדה שאנו מוצאים 

 .בין היחידות הללו שנמצאועניין זה מצטרף לקשרים נוספים . מסגרת תיאורי העלייה השמיימהוב

יושב לפני כסא 'יורד המרכבה  ניתן לזהות בתוך המקורפורם גם גישה אחרת לפיה ואולם

שהיה  מלפני כסא כבודומיד פטרוהו : "יםהבא יםכפי שעולה במפורש מן הקטע, וצופה בו 'הכבוד

והיו מוציאין  לפני כסא כבודוהיו נכנסין "; )227' סי" (ורואה בגאוה מופלאה ושררה משונה יושב

ובים אצל אותו אצל הכר מושיביןולפניו כל מיני זמר ושירה והיו באין לפניו עד שמעלין אותו 

). 236' סי" (גאוה וגדולה קדושה וטהרה, והוא רואה נפלאות וגבורות, האופנים ואצל חיות הקדש

דווקא לחומר המשתייך לקטעי , היא זיקתן של שתי היקרויות אלההנקודה המעניינת בהקשר זה 

שזוהה במחקר  ,)228-224' יס(מופיע במסגרת קטע  227יף סע. )'ראו דיון ביחידה ג(' החבורה'

ונחשב לחלק מחומר  168,כתוספת הן מתוך ניתוח ספרותי והן על ידי השוואה לחומר מן הגניזה

על פי תוכנו כקשור באופן הדוק וכמשתייך לחומר , ניתן לראות בו 236סעיף באשר ל. החבורה

' ה המרכבה בסילאחר שמופיעה ישיבתו של צופ ).240-237' סי( החבורה המופיע בסמוך לו מיד

: ומדמה מעלה זו לאדם שיש לו סולם בביתו ושיכול לעלות ולרדת בו כרצונו 237' ממשיך סי 236

                                                 
 .191הערה , 133' עמ', ראו דיון ביחידה א 168
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ה זו לאדם שיש לו סולם בתוך ביתו שהיה עולה כל החברים למד 169משלו: אמר רבי ישמעאל"(

ל גם המשכו של קטע החבורה מבקש לפתוח את האפשרות של הצפייה במרכבה ולבט .)"ויורד בו

-240' סי(נחונייא על כעסו של רבן גמליאל ' כפי שמעידה תשובתו של ר, את הסכנה הכרוכה בכך

, לאחר רצף של תיאור עלייה השמימה בגוף שני. ניכר גם בלשון 237' לסי 236' החיבור של סי .)238

יתן דומה שנ .237' שנמשך גם הלאה בקטע החבורה בסי, 233' ישנו מעבר לתיאור בגוף שלישי בסי

עסק בהפרדת המסורות השונות אשר , )2ז"תשמ(דן למה שהעלה גם דיונו של  מסקנה זולצרף 

דן זיהה כמה מסורות . בפתח ההיכל השישי בות ליורד המרכבההקשורות לתיאור הסכנות האור

נפרדות בהיכלות רבתי ובספרות ההיכלות שכל אחת נוקטת עמדה שונה ביחס לסכנה שיש בקרבה 

קשה לדעת ) לדעתיאם כי רופפת (בשל העובדה שהטקסט עבר עריכה מסוימת , ואולם. לאל

מכל מקום ברור שיש לפנינו עמדות שונות ומנוגדות . במדויק היכן מתחילה ומסתיימת כל מסורת

 .שהתלכדו לכדי טקסט רציף אחד

שיש להחשיבם , הגישה הדוגלת בישיבה לפני כסא הכבוד מופיעה גם בקטעי שר תורה

: ובלשון זו מופיע שם. לשלב מאוחר יחסית בהתגבשות המקרופורם) קטעי החבורהבדומה ל(

" במדה שאתם יושבין בישיבה ושבו לפני כסאי עמדובניי למה אתם נופלין ומוטלין על פניכם "

מחברו של . על רגליהם ואז לשבת לעמוד, הנופלים על פניהם, מבקש האל מבניוכאן . )298' סי(

דומה ". במדה שאתם יושבין בישיבה: "מדוע עדיפה דווקא הישיבההסבר  מוסיף גםהקטע 

שכן ראיות שונות , וי מעולם הישיבות שרווח בתקופתוהדימוי שלו נזקק המחבר הוא דימש

קושרות את שר תורה  לשלהי תקופת התלמוד או לתקופת הגאונים ומעמידה אותו בזיקה לדגם 

ת בהתגבשותו יורה משתייך לרובד מאוחר יחסאם אכן נחזיק בעמדה ששר ת  170.של ישיבות בבל

ראיות  שנמצאוונצרף לכך את העובדה , )על כך ראו עוד בנספח המצורף לעבודה(של המקרופורם 

שהתפיסה המצדדת בישיבה לפני כסא הכבוד מכך  ניתן יהיה להסיק', חומר החבורה'לאיחורו של 

 . משתייכת לרובד מאוחר בהתגבשותה של ספרות ההיכלות

העמידה של צופה המרכבה לפני כסא הכבוד מוצאות / סורות השונות בעניין הישיבההמ

עד שמעלין אותו : "מופיעהיכלות זוטרתי ב. ביטוי גם בחלקיה האחרים של ספרות ההיכלות

]). 40מי "כ[ 412-411' סי" ()ביופיו(מסתכל ורואה את המלך  והוא לפני כסא כבודאותו  ומושיבין

                                                 
למה דומה מידה : "199' י הנוסח המופיע בכתבי היד האחרים וכן על פי המקבילה המופיע בסימילה זו תוקנה לפ 169

 ".לאדם שיש לו סולם בתוך ביתו שהיה עולה ויורד בו? ו ליורדי מרכבהז

וראו גם דבריי בנספח העוסק בשר תורה ). 286-285: ז"תשנ; 126: ו"תשמ(ודן ) כד: ח"תשכ(ראו אורבך  170

 .ובמסקנותיי הנוגעות לחומר החבורה



272 
 

עלי ] העולם[כששמעו אזני רז גדול זה נשתנה " :מופיע מרכבה רבהרם לעומת זאת במקרופו

כשעמדתי לפני כסא ובכל יום ויום דומה עלי נפשי . חדש)ל(לטהרה והיה לבי כשבאתי לעולם 

הגישה הדוגלת בכך שישנה ישיבה לפני האל משתקפת בצורה הברורה . )]אי "כ[ 680' סי(" הכבוד

אבל ... בידך ומשיב אותך] אותך[והרי הוא תופש ": די גרינולדשפורסם על יגניזה הביותר בקטע 

כל מי "; )363: ט"תשכ, גרינולד" (הכבוד] י כסא[לפנשהוא מוכן  מושבאותם על  משיבאחרים 

וכך  וישב לפניייכנס שפיכות דמים ויש בו תורה ]מ[שהוא יודע בעצמו שהוא טהור מן העבירה ו

ראשון פתח פתח והוא ממונה על "; )362: ט"תשכ, גרינולד" (שלשה פעמים בכל יום הכרוז מכריז

זיקתו של . )366: ט"תשכ, גרינולד( "והייתי יושב בלא ידיים ורגליים... בו יושבהיכל גדול שאתה 

המתאימה למה שמצאנו בשר  –הקטע שפורסם על ידי גרינולד לתפיסת הישיבה לפני כסא הכבוד 

  171.של ישיבות בבלהמאוחרת בקטע זה למציאות  גםמתיישבת עם הרמיזות המצויות  -תורה

העמידה בפני / לעניין הישיבה ) החל מן המקרא(סוגיית יחסם של המקורות השונים  

להעמיק בה  ,כמובן, לא ניתן יהיהוהינה סוגיה רחבה שיש להקדיש לה עיון מקיף בפני עצמו , האל

ל וכן בספרות "בספרות חזמכל מקום ראוי לציין שהיא תופסת מקום חשוב  172.במסגרת זו

חגיגה יד , בבלי(דיון על ישיבתו של מטטרון המופיע בתלמוד כפי שבא לידי ביטוי ב ,המיסטית

גם אם לא ניגע בסוגיה באופן רחב ראוי להסב את תשומת הלב לכמה הבדלים חשובים ). ב"ע

תו הבלעדית מלכו באופן ברור אתספרות המקרא מדגישה . המעידים על מגמות רעיוניות שונות

גם אם היא ו  173,מלאכים הניצבים לפניוי הכפי שבא לידי ביטוי בתיאור, של האל במרומים

 עדיין לא עולה בה שום אפשרות, )דוגמת משה(מעידה על אי אלו יחידים שחצו גבולות אלה 

וממשיכה ביתר  174',אפשרות שכזו עולה בספרות החיצונית בחיבור חנוך א. לישיבה בפני האל

ל אשר מבקשים מצד אחד לדחות אפשרות שכזו לאחר מותו של האדם ומאידך "פרות חזשאת בס

רעיון ישיבתם של ב משתקפת גםמגמה זו . לפתוח אותה בפני כל אדם בזכות מעשיו בעולם הזה

                                                 
: ט"תשכ, גרינולד" (י בבבל בבית הרבחכם שעתיד להקבע לפני: "ראו דבריו של גרינולד על המשפט המופיע בקטע 171

 .7הערה , 355

, מסורות גן עדן בתרבות ישראל: דנתי בהיבט מסוים של סוגיה זו בעבודה סמינריונית שהוגשה במסגרת הקורס 172

אליאור ועסקה במקורותיו של רעיון ישיבת צדיקים בגן ' לפרופ 2006העבודה הוגשה בדמצבר . 2006שהתקיים בשנת 

 .עדן

ו '  יש, 5ג ' זכ, 19כב , 16-15א כא "מל: ראו למשל(לפניו  'עומדים'א עולה באופן עקבי שתמיד משרתי האל במקר 173

י ' דב, 6ב ז "דה: ראו למשל(במקדש הארצי מתוארים כעומדים ' ובאופן דומה גם הכוהנים משרתי ה, )18ב יח "דה, 2

 )א,זבחים ב(ע את כל עבודות המקדש בעמידה וראו גם את דברי המשנה על החובה לבצ). 44יב ' נח, 7יח , 8

 .8סא , 4נה , 3מה :  כפי שנזכר שם" הבחיר"ראו ביחס להושבת  174
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נעשית הקבלה מלאה בין אשר בו  176,רעיון זה מפותח בעיקרו במדרש המאוחר 175.צדיקים בגן עדן

בולטת  על רקע זה 177.הגדול שבשמים השמור לעתיד לבואבית המדרש  בית המדרש של מטה לבין

שונותה של ספרות ההיכלות אשר מבקשת לאפשר את חציית הגבולות בין שמים לארץ עוד בעולם 

 .הזה

ניכרים בין חלקיה חשף בפנינו הבדלים רעיוניים  שהצירוף הנידון יש לצייןלסיכום  

מסקנה חשובה . ל"זו לבין מגמות העולות בספרות חזהשונים של ספרות ההיכלות ובין ספרות 

אחת נוגעת להבדלים בין השכבות השונות שהובחנו בתהליכי התגבשותו של המקרופורם היכלות 

מחזיקה ) הרובד ההימנוני ותיאורי העלייה השמימה(בעוד שהשכבה הקדומה יותר . ירבת

רובד עריכה ל שמשתייכת – השכבה המאוחרת יותר, בתפיסה שצופה המרכבה עומד לפני האל

לפי . ישיבה לפני האל: גורסת את האפשרות הנועזת יותר -)תקופת הגאונים בבבלאולי מ(מאוחר 

ל לבין חידושה "דרכנו למדנו גם על הבדלי השקפה עקרוניים בין מה שאנו מוצאים בספרות חז

/ חייהם לשבתהטוענת לכך שיש אי אלו בני תמותה שהצליחו ב ,המרכזי של ספרות ההיכלות

 .לעמוד לפני כסא הכבוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ג ועוד, פקודי, תנחומא; ו, ר"שה; לב, ר"ויק; א"ברכות יז ע, תלמוד בבלי: ראו למשל 175

בגן ' יושבים'יקים זכירה שהצדה המתארת את הצדיקים בגן עדן לא מיש לשים לב שבמקורות הקדומים הדרש 176

הצדיקים רואין אותו . עם הצדיקין לעתיד לבוא בגן עדן לטיילה 'כך עתיד הקב: "ראו; "מטיילים"אלא , עדן

רעיון ישיבת הצדיקים בגן עדן החל מתפתח בספרות ]). קיא' עמ, וייס' מהד[ד ,בחוקותי א, ספרא" (ומזדעזעין מלפניו

שמא יש בכך ראייה נוספת לכך ). המקורות הנזכרים בהערה הקודמתראו (מאוחרת יותר ובעיקר במדרש המאוחר 

 ?אף הוא מאוחר' כבוד)ה(ישב לפני כסא 'שהצירוף 

לדיון . עבור כולםיש להעיר שכמובן יש הבדל בין המקורות השונים בנוגע לסוגיית פתיחתו של בית מדרש זה ב 177

 ).ד"תשס(ראו קדרי נרחב בעניין זה 
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 ומסקנות סיכום. 4

 

 תחום הלשון) 1

מחברי הפורמולות .  משפיע ללא ספק גם על הלשון המצויה בה זוהסגנון השירי שביחידה 

השיריות וקטעי השיר המשולבים ביחידה עשו מאמץ לשוות לכתיבתם סגנון ארכאי וגבוה מעין 

הן בתחום ולכך עשו שימוש בלשון המקרא הן באוצר המילים  ובהתאם, זה שמצוי במקרא

רבים מקווי הלשון  וניתן עדיין למצואנפקד  אינו כמו כן מקומה של לשון חכמים. הדקדוקי

מקום מיוחד יש להקדיש לזיקה ללשון הפיוט . מילותיההמאפיינים אותה וכן שימוש באוצר 

הפיוט מצויים גם כן בקטעי השיר שלפנינו  המוכרים מן שוניםשימושי לשון . וללשון התפילה

כמו כן ניתן להוסיף את רשימת  .)'סילול'שם הפעולה ', זהיון'השם , ככינוי למלאך' אביר': כגון(

' עטורי פאר', 'הדר/ כרובי הוד', 'הדר/ אופני הוד': כגון(הצירופים המשמשים ככינויים למלאכים 

ביחס לצירופים אלה יש להעיר שהם . ם בצורות שונותואשר נקרים גם אצל הפייטני) 'זיקי זוהר'ו

 שניתןבדומה למה . תכונה נוספת שהפייטנים הרבו לעשות בה שימוש' סמיכויות שגב'מהווים 

שיבוצים של צירופים  נמצאואף כאן , גם בקטעים שיריים נוספים בהיכלות רבתי למצוא

 .ים המוכרים מלשון התפילהליטורגי

כמה סממני . שערה לגבי זמנו של החומר המשוקע ביחידה זוהערה נוספת קשורה בה 

כך למשל המבנה והמקצב של כמה מקטעי השיר שלפנינו מאפיינים את . חומר זהב ניכריםקדמות 

על  עשויים להעיד אף הם ביחידה זוכמו כן שרידי הלשון היוונית שנשתמרו . קלאסי-הפיוט הקדם

מנם החומר שא מושי הלשון מלמדעיון בשיה סף לכךבנו. קדמותו היחסית של החומר המשוקע בה

בשונה ממה שראינו במקומות אחרים  ,אך מצד שני, שלפנינו אינו קודם לתקופה האמוראית

לא עלו ראיות  ,)יחידת עשרת הרוגי מלכותבכמו למשל ביחס לקטעי החבורה או (במקרופורם 

 .אוניםהגמאוחרים או מתקופת משכבת לשון המדרשים ה -יותר לשימושי לשון מאוחרים חזקות 

והדמיון ) התקופה האמוראית(נמצא אפוא שיש לשייך את הרובד ההימנוני לתקופת התלמוד 

 .בסגנון ובמקצב בין שירים מתקופת התלמוד לבין כמה מן השירים שברובד זה מעידים על כך

 

 תחום הספרות) 2

 שאלת תיחומה ואחדותה של ספרות ההיכלות

מיתר המקרופורמים ' על שונותו של המקרופורם חנוך ג הערתייחידה זו גם במסגרת הדיון ב

מקרופורם זה הוא למעשה המקרופורם היחיד בספרות ההיכלות המתאפיין . שבספרות ההיכלות
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מהיכלות ' שונותו של חנוך ג. לית"המוכר מן הטרמינולוגיה החז' מלאכי השרת'בשימוש בכינוי 

 ).'חנוך ג(' יוצר עולם'ב) היכלות רבתי(' יוצר בראשית'לאל  רבתי ניכרת גם בהחלפה של הכינוי

נוכחנו . הישיבה בפני כסא הכבוד/ ביחס לאפשרות העמידה מן הדיוןמסקנה נוספת עלתה  

שמתקיימת מחלוקת בתוך המקרופורם היכלות רבתי ובספרות ההיכלות בכללותה ביחס  לראות

ת בעמידה לפני כסא הכבוד עם הרובד הקדום לזהות את המסורת המצדד ניתןכמו כן . לשאלה זו

פיה צופה המרכבה יושב אשר על ( הגישה השנייה, לעומת זאת. רופורםיותר בהתגבשותו של המק

. בקש לכנות הרובד המאוחר בהתגבשותו של המקרופורםאפיינת בעיקר את מה שאמ) לפני הכסא

שר תורה וקטע הגניזה , קטעי החבורה: לרובד עריכה זה אנו מבקשים לשייך מקורות כמו

 ).ט"תשכ(שפורסם על ידי גרינולד 

 

 ל"שאלת היחס שבין ספרות ההיכלות ומחבריה לספרות חז

לעומת אפשרות . 'לפני כסא הכבוד'+ ' עמד'עלתה במסגרת הדיון בצירוף  נגיעה בסוגיה זו

ל מגמה "זאנו מוצאים במקורות שונים בספרות ח, הישיבה בפני האל בספרות ההיכלות/ העמידה

) יותר רק למלאכים שאינה שמורה(אשר מתאפיינת מצד אחד ברצון לפתוח את האפשרות הזו 

. לאחר מותו של האדם ,ומצד שני לדחות אפשרות זו לעולם הבא, היה צדיק בחייובפני כל אדם ש

על כך שאפשרות  אותנו מלמדתה, המרכזי של ספרות ההיכלותחידושה ממגמה זו שונה מהותית 

 .עוד בחייהם תמותהוחה בפני בני זו פת

 

 שאלת הזיקה שבין הפיוט הקדום לספרות ההיכלות

) מסוג סמיכויות שגב(במסגרת הדיון ביחידה זו נוכחנו למצוא רשימה ארוכה של צירופים 

. המשמשים ככינויי מלאכים והמצויים בצורתם או בשינויים קלים בלשונם של הפייטנים השונים

כאלה עשויה ללמד שאין מדובר ביד המקרה אלא בזיקה ספרותית הצטברותם של ממצאים 

ברם כיוון שגם במקרה זה אין . ממשית בין המקורות הפייטניים לבין מקורות מספרות ההיכלות

ית את האפשרות שכל אחד מהם נוצר במוחו של פייטן מן אין לפסול תיאורט, במינוח טכנימדובר 

שגם במקרים אלה ראוי להיזהר בקביעת נמצא אפוא . לותהפייטנים ומפיוטיו הגיע למחברי ההיכ

 .כיוון הקשר בין המקורות השונים
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  השמיימה עלייהה יתיאור: 268-198' סי] ה[

 סגנונה ומקומה בהיכלות רבתי, תוכנה: מבוא ליחידה. 1

 

יא מכילה מסורות שונות שה ,זה מכבר ,הבחינו זודנו בחומר שביחידה אשר  חוקרים שונים

-228, 203-198' סי( 'קטעי החבורה'שיש להפריד את  יןצו' בדיון בנספח ליחידה ג 1.שהורכבו זו לזו

ואכן הדיון , מתוך החומר שלפנינו בשל זרותם הבולטת מבחינה תוכנית וספרותית )240-237, 224

, ניכר גם ביחס לשאר החומר שביחידה יתחוסר האחידות הספרות. לקמן לא יכלול קטעים אלה

 2.תוך ניסיון לעמוד על היחסים המתקיימים ביניהם, וכמה חוקרים ניסו לחלקו לחלקים שונים

יחד  3.וככל הנראה הן שולבו זו בזו להכריע היכן מתחילה ומסתיימת כל מסורתמאוד קשה  ,ברם

-218 'יס 4:של תיאורי עלייה השמיימה המופיעים ביחידהכמה גושים  להצביע על ראוי ,זאת עם

 )אשר ניתנים להבחנה מתוך השינוי בתיאורים מגוף שלישי יחיד לגוף שני יחיד( 237-219; 206

לתיאורי  5.)אשר גם הוא מורכב מחומרים שונים שחוברו יחד( 257-238 'יסף המופיע בסותיאור נו

 251' מסי[ בעיקר לקראת סיום היחידה(נוספים , העלייה השמימה הכתובים בצורה סיפורית

  6.גם כמה קטעים שיריים) ]ואילך

סגנונם  את הןתכונות סגנוניות שונות שכבר פגשנום בחומר שביחידות אחרות מאפיינות 

כפלי , גיבובים, גם כאן ,ניתן למצואכך למשל . את תיאורי העלייה והןשל הקטעים השיריים 

כפי שניתן לראות בקטע , תכונה זו מגיעה לדרגת שיא ביחידה שלפנינו 7.מילים ונרדפים שונים

                                                 
 ).ואילך 60: 1995(וקויט ) 2ז"תשמ(דן , )1973(ראו למשל גולדברג  1

 .לעיל במחקרים שנזכרו בהערה קודמתראו  2

 ).1993(על הקושי להפריד את המסורות המאגיות מן המסורת המיסטית של המסע השמימה ראו גם שפר  3

 ).ואילך 272: 2009(לתיאורם של גושים אלה ראו שפר  4

: 1995(לניסיון לתאר באופן מדויק יותר את מרכיביו השונים של חומר זה ראו קויט ). xxix:1987(ראו שפר ואחרים  5

 ).ואילך 114

 . 268, 257-252, 251, 249, 217' סי: ואלו הם קטעי השיר המשולבים ביחידה 6

ישר נאמן אהוב "; )216' סי( "רין ונותנין כבודמברכין ומשבחין ומקלסין ומפארין ומרוממין ומהד: "ראו למשל 7

נפלאות וגבורות גאוה וגדולה "; )217' סי( "נחמד סומך עלוב עניו צדיק חסיד קדוש טהור ברוך גאה גבור חנון רחום

; )241' סי( "שר נכבד ונחמד ונורא מבוהל ויקר ומפואר עז ואדיר"; )236' סי( "קדושה וטהרה אימה ענוה וישרות

ישר נאמן עלוב עניו צדיק חסיד "; )243' סי" (חמד ונורא ומבוהל ויקר ומפואר ועז ואדיר וחזק וישר ואמיץנכבד נ"
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 תהילה שירה וזמרה ברכה שבח והלל וקילוס תודה והודיות ניצוח: "'שירת הכסא'המכונה , הבא

וניגון הגיון גילה צהלה שמחה וששון רננות נועם ענוה נוה אמת צדק ויושר סגולה נוי ופאר ועוז 

מנוחה ונחמה שלוה השקט ושלום שאנן בטח וטובה אהבה ) ת(עילוס ועילוז ועילוץ ועילוי נחת

וקח חמדה חן וחסד ויופי תואר אדר וחמלה זיו וזוהר זכות זורח נוגה אור ענף סיגוף פלאות וישע ר

מה )י(לה ואמיץ ניסוי ניצוי רומממולח מאור אדירות עזירות עריצות כח גובה ויקר חזק ממש

' סי" (זהיון עיזוז גבורה חיל קדושה וטהרה ונקיון גאוה גדולה ומלכות הוד והדר כבוד ותפארתו

 ,ןומאפיי) פרטקטי(מעיד על סגנון כתיבה ריגושי  8,סגנון כתיבה זה המרבה בקשרי איחוי). 251

 9.גם את התפילה ,אגב

משולבים ביחידה , במקומות אחרים במקרופורם המצוייםבשונה מקטעי השיר הקצרים 

חשוב להדגיש שמדובר בדגמים פשוטים , עם זאת. כמה שירים בעלי מבנה ארוך ומאורגן יותר זו

כפי (היסוד הבולט בשירים אלה . מאשר אלו שחוברו על ידי הפייטניםיותר בתבניתם ובמקצבם 

מורפמות וצורות , מילים, הוא החזרות של צירופים) שראינו בקטעי שיר אחרים שנידונו לעיל

 11.'ניהאליט'חלק מן השירים בנוי בתבנית המשתייכת לסוג המכונה  10.דקדוקיות

 אולם עדיין לא חריזה(יה לסיומות דומות ינטמאפיין סגנוני נוסף שראוי לציינו הוא ה

" ויקרים טורד חלוקו/ ואיתנים מפוצץ כתרו / וגאים מפליט תוארו " 12:)במובן הרחב של המילה

/ והדור המתנשא על האיתנים / וגאה המתגאה על הגיאים / מתגביה על המלכים "; )253' סי(

' סי" (עלוב לעלובים/ סגולה לקדושים / תהלה לברורים / פאר למלכים / ומתרומם על הנוראים 

ידוע הוא שהחריזה החלה . )254' סי" (נאה בכל מדותיו/ כל מעשיו ישר ב/ צדיק בכל דרכיו "; )254

 .על קדמותם גם כןהעדרה של חריזה בשירים אלה מעידה . רק בתקופת הפיוט הקלאסי

                                                                                                                                            
רם ונישא נשגב ונפלא ידיד וישיש ישר ונאמן יקר ונכבד חזק "; )249' סי" (קדוש טהור ברוך גאה גבור חנון רחום שפל

 ).256' סי"  (ישר ונורא ומבוהל ןואימיץ צדיק ואמת קדוש וטהור חסיד גדול וגיבור ועז אית

 .ראו ברשימות הנזכרות בהערה הקודמת 8

' היפוטקטי'שונה מסגנון סגנון זה ). 1: ג"מתש(קדרי  ראו 'פרטקטי'סגנון הלתיאור של ה ).121: ע"תש(גלוסקא ראו  9

 ).95: א"תשס, ראו על כך פרוכטמן(

 ).52: ב1987(לתכונה זו בשירת ההיכלות ראו גם אלכסנדר  10

// מלך צדיק הוא // מלך צדיק הוא // מלך עניו הוא // מלך עלוב הוא // מלך נאמן הוא // מלך ישר הוא : "למשל 11

 ).249' סי..." (מלך טהור הוא// מלך קדוש הוא // מלך חסיד הוא 

אילן -וכן בר )א"תשמ(ראו פליישר '; חרוז הפחות') באמצעות כינויי גוף או סיומות(יש המכנים סוג חריזה כזה  12

 ).80: ז"תשמ(
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הסיפוריים לבין / ור בלשון בין הקטעים התיאוריים עד כה עלה הבדל בר מן המחקר

זיקה רבה יותר ללשון  ם השירייםבקטעימצוא משל לוגם כאן אנו מצפים ל. הקטעים השיריים

התיאוריים של העלייה  בקטעיםולעומת זאת מאפיינים בולטים של לשון חכמים דווקא , המקרא

 . את נכונותה של טענה זו בדיון המובא לקמןאפוא נבחן . השמימה

 

 

 

 נים מרכזיים באוצר המלים שביחידהמאפיי. 2

 

התקבלו שחלקן , מה מילים לטיניות ויווניותכ וללכ ,הכתוב בעיקרו עברית, שביחידה זוהחומר 

, )232, 231' סי" [דורון(" δωρον, ])236, 235, 232, 231' סי" [קרון(" carrum: כגון, בלשון חכמים

ιστοκεραία )"235' סי" [סיקרייא[( , λιθικός")ליתוק] "233' סי([ו 13- subsellium ")סי" [ספסל '

ברו שיבוש בידי מעתיקים עד כי קשה לזהות את שע, מיליםצירופי  ניתן למצואכמו כן . ])233

א אדס טאן 'ארסטאן ס(" 233' דוגמת מה שמופיע בסי, וריהןהמילים היווניות שעומדות מאח

צירוף או  ")א ערצה'א כנפיכן צמנש ערגה ס'א ארס טאר וכנפינן ס'ואית דאמרין ארסטאר ס

  14).230' סי" (אבירגהידריהם: "המילים המשוקע ב

מדובר במילים ארמיות . גם זכר לשימוש בארמית זובנוסף ליוונית ניתן למצוא ביחידה 

דוגמה ). תופעה שכבר פגשנו אותה במקומות נוספים במקרופורם(הולבשו בלבוש צורני עברי אשר 

כברה יות הקודש פקועה בשיעור שכל עין ועין אחת מעיני ח: "לכך ניתן למצוא בקטע הבא

מטאטא עשוי '= מבינא(מילה ארמית  שלפנינו במקרה זה משולבת בצירוף 15).247' סי" (ניםיבשלמ

מילה ארמית זו נמצאת בתרגום לישעיה "). מבינים("שקיבלה את צורת הריבוי העברית  16)נצרים

                                                 
 ).117הערה , כה: ח"תשכ(ראו אורבך '; אבן יקרה'= ' ליתוק' 13

 .על פרשנות זו) 132: 2001(וכן  השגתו של בוהק ; לפרש קטע זה) 166-164: א"תש(ראו ניסיונו של לוי  14

 די "ף מצוי גם בכ"ת לכ"ן ביחילוף בי, אולם). 4גי "כ" (כברה גדולה של מכונין: "לעומת זאת בקטע הגניזה מופיע 15

 ".מי כינים: "שבו מופיע

על פי ) 14: ג"תשי(נדב -אולם ראו את הפירוש שמציעה זליקוביץ 'מטאטא'=  "מבינא"מפרש ) בערכו(סטרוב אי 16

' ובצורה משובשת ככל הנראה במהד") כברה של נצרים("ורה כך גם גרסתו של ספר הא. נצרים= מבינים : הערוך

 ".גדולה של נוצרים כברה: "ילינק
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דוגמה  17".במבינהואהממינה כמה דמהממין ": המתרגם) "וטאטאתיה במטאטא השמד(" 23יד 

לא זז משם עד שמטילין עליו אלף אלפים (" 'מגזרי ברזל': ירוףצנוספת לתופעה זו ניתן לראות ב

תופעה זו  ).'חתיכה, גזר'(' מגזרא'את המילה הארמית  כאן אנו מוצאים]). 259' סי" [מגזרי ברזל

, של יצירת מילים חדשות הנשענות על שורש ארמי הלבוש בלבוש צורני עברי מוכרת גם מן הפיוט

 ).339: ד"תשס(כפי שעמדה על כך אליצור 

חדשות בדרכים הביאה ליצירת צורות שלפנינו הלשון השירית בכמה מקטעי השיר 

בשיר הכסא  על דרך ההיקש שנוצרו) 251' סי( ותעזיר אדירות :הצורותדוגמה לכך היא . נוספות

תופעה זו של זיווג צורות ויצירת צורות חדשות בדרך של  18").עריצות, עזירות, אדירות("

 19.בלשון הפיוט אף היאתופעה שמוכרת אנאלוגיה היא 

 

 :זיקה ללשון המקרא. א

משולבים במקומות אשר , הנושאים אופי שיריעיקרה של הזיקה ללשון המקרא מצויה בקטעים 

בנפעל ' אמן' :המקראיים הבאים פעליםאת ה ניתן למצואכך למשל . שונים בחומר שלפנינו

בבניין פיעל ' זמר' 21,])257' סי" [תתהדר("התפעל  בבניין' הדר' 20,])256, 249, 217' סי" [נאמן("

                                                 
ואמרה שאילי לי , מבניךשמע איתתא אחרת אומרת אשאיל לי : "וראו גם מה שמופיע במדרש בראשית רבה 17

סק חילופין בין שתי במקרה שלפנינו מתואר ע). עט" ('צבאות 'וטאטאתיה במטאטא השמד נאם ה': שנאמר, מטאטיך

נדב -לעניין זה ראו זליקוביץ. 'מכבדת': גם הערוך מפרש כמו כן. וברור שהמדובר הוא בכלי לניקוי הבית, נשים

 .והמקורות הנוספים שהביאה שם) 14: ג"תשי(

באשר . אין תיעוד מחוץ לספרות ההיכלות' עריצות'צורה ל. 'גבורה, כח, חזק': מתוך ההקשר ניתן ללמוד על הוראתן18

' עקיב' מעשה בתלמיד אחד של ר: "27' עמ, ]הוצאת בובר[מ , בראשית(ישנו תיעוד גם בלשון התנחומא ' אדירות'ל

באדירות אתה מת ואי אתה בא  :ל'א. 'עקיב' בא לו לפני ר. ..באדר אתה מת וניסן אי אתה רואה :שאמרו לו בחלום

מכל מקום מדובר בשימוש לשון מאוחר שניתן לצרפו לראיות שיובאו "). ומה שהולדת אי אתה קובר. לידי ניסיון

 . של החומר שלפנינו לשכבות המאוחרות של לשון חכמים בהמשך בנוגע לזיקתו

 ).ו"תשמ(ראו יהלום  19

' דב: ראו למשל(' בר קיימא, יציב'ומשמעה , ן מצויה פעמים אחדות בלשון המקרא"צורת הבינוני נפעל משורש אמ 20

כפי שאנו מוצאים ', ןיש בו אמו, ניתן להאמין לו': התנאים היא שכיחה אך במשמעות שונה בלשון). 1ב ז "שמ, 59כח 

' הגנבים שהחזירו את הכלים נאמנים לומ"; )ב,דמאי ב" (המתארח אצל עם הארץ נאמן' יהודה או' ר: "למשל במשנה

ובאותו אופן אנו מוצאים אותה גם , באה במשמעות המקראית' נאמן'בלשון ההיכלות התיבה ). ו,חגיגה ג" (לא נגענו

 ).מתוך נשמת" (בים רעים ונאמנים דיליתנוומחלאים ר: "ראו למשל; בלשון התפילה
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, 241, 217' סי" [נחמד("בבניין נפעל ' חמד' 22,)]236, 213' סי" [זעופין("' זעף' ,])236' סי" [מזמרין("

בבניין ' ירא' 24,])253' סי" [יופיע(" 'יפע', ])230' סי" [מחריש("בבניין הפעיל ' חרש' 23,])252, 243

בבניין נפעל ' כבד' 25,])268' סי" [הושיע("' ישע', )]241' סי" [נורא", ]213' סי" [נוראים("נפעל 

]= 213 'סי" [חרבותיהם לטושות("' לטש' 26,])255' סי" [מכלכל("' כלכל', ])241' סי" [נכבד("

פאר ' 29,])248' סי" [עוזרין("' עזר' 28,])257' סי" [תתנשא("בבניין התפעל ' נשא' 27,)'מושחזות'

                                                                                                                                            
השימוש בהתפעל אינו מצוי ). 6כה ' שמ(ובהתפעל יש ממנו צורה יחידאית , משמש מעט בלשון המקרא' הדר'הפועל  21

יש להוסיף שצורה זו מצויה גם . כמו כן הוא מצוי הרבה בארמית. והולך ומתרחב מאוחר יותר, כלל בספרות התנאים

 ).מתוך ברכת המזון" (ויתהדר לעלם ולעלמי עולמים: "בלשון התפילה

כהשפעה מקראית ולא  חכמים למעט היקרות בודדת שאף היא סביר לראות בהונעדר מלשון , פועל זה רגיל במקרא 22

מהד אפשטיין (ג ,י טו"מכילתא דרשב|| ) 130' עמ, הורוביץ ורבין' מהד( ד , שירה ,מכילתא :ראו; כשימוש חופשי

  ).82' עמ, ומלמד

בנפעל הוא מצוי . 'התאווה, חשק'ומשמעו , בדרך כלל בקל, ד משמש פעמים רבות בלשון המקרא"השורש חמ 23

בפיעל , מש בקללעומת זאת בלשון התנאים הוא מש). 11יט ' תה, 9ב ' בר: למשל(' חביב, נעים'פעמים אחדות ומשמעו 

בלשון התפילה אנו מוצאים שוב . עדות בלשון התנאיםאכן מתו בנפעל ברם צורות', התאווה, חשק'ומשמעו , ובהתפעל

 ).מתוך ברכות היוצר" (ואהוב וחביב ונחמד ונעים: "שימוש בצורת נפעל

לעומת זאת הוא אינו עולה . אף בלשון המגילות הוא שכיח מעט). 2נ ' תה, 2לג ' דב(פועל זה נדיר בלשון המקרא  24

הופיע מהר פארן הופיע ' הוא אומ: "בודדת אחת בספרות התנאיםלמעשה הוא מופיע בהיקרות . כלל בלשון התנאים

אלא בזיקה לפסוק , אולם ברור שאין מדובר בשימוש חופשי; )לה,י כא"מכילתא דרשב" (ל באי העולםפנים כנגד כ

 .המקראי הנידון במדרש

 ,משנה: ראו(ביותר לעומת זאת בלשון התנאים שכיחותו מועטה ). 11ז ' למשל תה(פועל זה נפוץ בלשון המקרא  25

 ). יא,סנהדרין יא ,תוספתא; ה,סוכה ד

בלשון המגילות ). 21ט ' נח, 23נה ' תה: למשל(' פרנס, זן'פועל זה שכיח בלשון המקרא ושימושו לרוב במשמעות  26

כמו כן בכל ההיקרויות שלו בלשון התנאים אין . ובלשון התנאים שימושו הולך ומצטמצם עוד יותר, הוא משמש מעט

אין לו שום  )*16*הערה , 192: א"תשל(לדעת מורשת . וא מופיע בשימוש חופשי אלא רק בזיקה לכתובים מקראייםה

ניתן להוסיף ו', פרנס'ו' זון'במקומו מצאנו בלשון חכמים . א"המקראי שנעלם לגמרי מלח' כלכל'שקיפות סמנטית ל

 .מתועדאינו הוא אף בארמית ש

 ).6: ז"תשכ(ראו בנדויד ; בלשון המשנה' משחיזים'ו מוצאים בלשון המקרא אנ' לוטשים'תחת  27

יז ' יח: ראו למשל(' התגאה, התרומם'בהתפעל משמעו . נפוץ ביותר בלשון המקרא בבניינים השונים' נשא'הפועל  28

 מדובר אם כן). כ, סדר עולם רבה(יש ממנו צורה יחידאית בהתפעל , לעומת זאת, בלשון התנאים). 11א כט "דה, 14

מתנשאים לעומת : "כמו כן הוא מופיע בהשפעת המקרא גם בלשון התפילה. בפועל מקראי שנדחק בלשון התנאים

 . כדי לשוות שגב ורוממות, )מתוך שחרית לשבת" (שרפים
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: כן ניתן למצוא את התיבות המקראיותכמו  30.])253' סי" [ירננו("' רנן', ])241' סי" [מפואר("

' סי" (אשר", )255, 241' סי" (אמיץ" 32,)254, 241' סי" (אדיר" 31,)257' סי" (אדון", )243" (אביר"

257 ]x2([ ,"בטח) "וןחנ" 35,)251' סי" (זמרה" 34,)251' סי" (השקט", )251' סי" (גילה" 33,)251' סי "

                                                                                                                                            
ומופיע , בלשון התנאים הוא נדיר, זאתלעומת ). 173קיט ' תה, 12א ז "שמ: למשל ראו(פועל זה נפוץ בלשון המקרא  29

כל מי שעוזר את "; )דברים שכח, ספרי" (יקומו ויעזרו אתכם' קומו ויעזרוכם': "ראו. לכתובים מקראיים עם זיקה

עד הנה עזרונו : "כמו כן הוא מופיע בלשון התפילה). במדבר פד, ספרי" (ישראל כולו עוזר לפני מי שאמר והיה העולם

 ).מתוך נשמת" (אלהינו' רחמיך ה

: ראו למשל; ל רק בבניין פיעל ובמשמעות שלילית"שמש שימוש חופשי בלשון חזמ, ן הנפוץ במקרא"השורש רנ 30

ירושלמי " (וכשהוא נותן ספקולה הכל מרננים אחריו"; )לג,חגיגה ג, תוספתא" (מפני מה בריות מרננות אחריך"

 ).א"בבלי בבא מציעא פז ע" (היו כל האומות מרננין ואומרין"; )ב"ברכות יד ע

כתואר כבוד בפנייה לגדול וכן ככינוי ', מנהל, שליט': בהוראות שונות) פעמים 334(בלשון המקרא נפוץ ' אדון'השם  31

תהליך זה מתחיל כבר בספרי הבית . בהשפעת הארמית' אדון'את ' רב'לעומתו בלשון התנאים דחק השם . 'כבוד לה

: לפסוק מספר בראשית]) 8א ' אס" [ב ֵּביתוֹ ַר -ַעל ָּכל, ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל#-ִּכי("כפי שרואים במקבילה מאסתר , השני

 ).8בר מה " (ֵּביתוֹ -ּוְלָאדֹון ְלָכל, ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה"

היא מופיעה בזיקה לפסוקים או בציטוט של מטבעות . ל בשימוש חופשי"אינה מצויה בלשון חז' אדיר'התיבה  32

האל הגדול הגבור "; )ג"ראש השנה נט ע, ירושלמי" (יצא לא -בכל מקום עבר והזכיר אדיר המלוכה: "למשל, תפילה

אדיר במרום "; )א"והשוו בבלי מגילה כה ע; ב"ברכות לג ע, בבלי" (והאדיר והאמיץ והעיזוז והיראוי החזקי והאמתי

 ).ב"ברכות נה ע, בבלי" (שוכן בגבורה

בלשון התנאים ). 17לב ' יש(' פחדחוסר , שלווה'ומשמעה , ע פעם אחת בלבד"תיבה זו משמשת בלשון המקרא כש 33

בלשון התפילה אנו מוצאים תיבה זו בתוך רצף של נרדפים שיש להעיר . היא מצויה מעט ואינה משמשת באופן חופשי

 :המזכיר מאוד את הגיבוב המופיע ביחידתנו

מתוך מנחה " (ובטח והשקט ושלווה שלום מנוחה"

 )לשבת

" בטחשאנן  ושלום שלוה השקטונחמה  מנוחה נחת"

 )251' סי, היכלות רבתי(

 

 'השלוו', 'שלום', 'בטחה', 'בטח': בשלושה מהם היא מזדמנת ליד. צורת זו מזדמנת בששה כתובים בלשון המקרא 34

מנוחה שלום ושלווה : "כמו כן אנו מוצאים בלשון התפילה הישענות על כתובים אלו מן המקרא). 17שם לב , 15ל ' יש(

מדובר ). א, סדר עולם רבה(בלשון התנאים צורה זו יחידאית ). 17לב ' הנראה על הכתוב בישנשען ככל " (והשקט ובטח

 .אם כן בתיבה מקראית שחדלה מלשמש בלשון התנאים

בלשון ). 3פא ' תה, 3נא ' יש(' נגינה בלוית שירה או בלעדיה'תיבה זו מופיעה פעמים אחדות בלשון המקרא ומשמעה  35

הבוחר ... הלל וזמרה עוז וממשלה: "כמו כן היא חזרה לשמש גם בתפילה). שירה ג, תאמכיל(התנאים היא יחידאית 

 ).147: ד"תשנ(מן 'לדיון בזיקה ללשון התפילה ראו תורג). מתוך ישתבח" (בשירי זמרה
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" ישיש" 38,)218' סי" (ישועה", )251' סי" (יושר" 37,)251סי " (חמלה" 36,)266, 257, 249, 217' סי(

' סי" (מסתרים" 42,)251' סי" (מנוחה" 41,)251' סי" (ממשלה" 40,)256' סי" (מחשכים" 39,)256' סי(

 47,)253' סי" (ותנורא" 46,)251, 231' סי" (נוגה" 45,)218' סי" (מתי" 44,)256' סי" (מעמקים" 43,)256

                                                 
יונה (ה "ושתיהן מציינות את תכונותיו של הקב', רחום'בדרך כלל היא מופיעה ליד . תיבה זו שכיחה בלשון המקרא 36

, ראו מכילתא(' רחום'ואף כאן ברוב הפעמים ליד המקבילה , בלשון התנאים היא מצויה פעמים אחדות). 31ט ' נח, 1ד 

לא הייתה בשימוש חופשי והשימושים השונים נובעים ' רחום'ל מלמד שהתיבה "עיון במובאות מחז). שירה ג

 . מהשפעתם של כתובים מקראיים

 .היא הגיעה לתפילה מן המאמר בתוספתא )155-154: ד"תשנ(מן 'לדעת תורג 37

לעומת זאת בלשון ). 6כא ' תה, 13יד ' שמ: ראו למשל(' הצלה, עזרה'תיבה זו שכיחה מאוד במקרא ומשמעה  38

יש להוסיף ). שירה ג, מכילתא; דברים שו, ראו ספרי(פעמים וכולם בזיקה לפסוקים  3מצויה , התנאים היא נדירה

מתוך תפילת שמונה " (י מצמיח קרן ישועה"בא... וקרנו תרום בישועתך: "ן התפילהשאנו מוצאים אותה גם בלשו

 )164-163: ד"תשנ(מן 'לדיון בתיבה זו ראו תורג). עשרה

 ).6לב , 8כט , 10טו (מילה מקראית החביבה על בעל ספר איוב  39

 .3קמג ' למשל תה 40

בלשון התנאים היא נדירה ותמיד ). 13קמה ' תה, 21כב ' יש: ראו למשל(' שלטון'תיבה זו שכיחה במקרא במשמעות  41

: שבה ומופיעה בלשון התפילה' ממשלה'התיבה .  'שלטון'כמו כן דחקה אותה התיבה . מופיעה בזיקה לכתוב מקראי

 ).מתוך ישתבח" (הלל וזמרה עוז וממשלה"

אף בבן סירא ). 56א ח "מל, 15מט ' בר: ראו למשל(' מרגוע, שקט, שלווה'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא ומשמעה  42

בכל המדרשים בספרות התנאים תיבה זו באה כמדרש לפסוקים מן . ובמגילות אנו מוצאים היקרויות אחדות

רק במקור אחד יתכן שמדובר ). 14קלב ' תה" (ַעד-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-ֹזאת"-ו) 9יב ' דב" (ַהַּנֲחָלה-ְוֶאל, ַהְּמנּוָחה-ֶאל: "המקרא

כמו כן תיבה זו מצויה ). ד,תמיד ז ,משנה" (לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים, לעתיד לבוא: "בשימוש עצמאי

יעקב ובניו ינוחו בו מנוחת אהבה "; )מתוך ערבית לשבת(אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתינו : "גם בלשון התפילה

 ).182: ד"שנת(מן 'לשימושה של תיבה זו בתפילה ראו תורג). מתוך מנחה לשבת" (ונדבה

 .שנעדרת מלשון חכמים) 3מה ' יש: ראו למשל(צורה מקראית  43

 .1קל ' למשל תה 44

ראו (' וכד' למתי', 'עד מתי': וכן בצירופים שונים, בלשון המקרא תיבה זו נפוצה ומשמשת כמילית שאלה של זמן 45

לעולם אינה ' מתי'בלשון התנאים . 'אימתי'לעומת זאת בלשון התנאים נפוצה התיבה ). 7י ' שמ, 30ל ' בר: למשל

 . 'וכד' ממתי', 'עד מתי'אלא רק בצירופים , מופיעה כתיבה גרורה

לעומת זאת בלשון התנאים אין היא מופיעה ). 4י , 4א ' יח(' ברק, זוהר'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא ומשמעה  46

יש להוסיף שהיא מופיעה גם . )יד, ברייתא דמלאכת המשכן(כלל למעט מקום אחד שבו היא מופיע כשמו של כוכב 

 ).159' עמ(' וראו גם דיון לעיל ביחידה ב .)מתוך שחרית לשבת" (ומפיקים נוגהמלאים זיו : "בלשון התפילה

  .2סד '  יש: ראו למשל 47
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, 251' סי" (עוז" 50,)257' סי" (סלה", )236' סי" (נפלאות" 49,)254' סי" (נעים" 48,)251' סי" (ניקיון"

 ,)214' סי" (צלמות", )251' סי" (צהלה" 53,)254, 251' סי" (פאר" 52,)213' סי" (עריצים" 51,)260

 55,)251' סי" (ששון" 54,)253' סי( שחקים", )251' סי" (רוממה", ])257, 251' סי" [רננות("' רננה'

 57.)266, 254 ,251 'סי" (תהילה" 56,)253, 251' סי( "תואר"

, שונים צירופים מקראייםגם שיבוצים של  ניתן למצואכחלק מן הזיקה ללשון המקרא 

, 209, 208, 207' סי" (אלה שמותם" 59,)206' סי" (שומרי הסף" 58,)205' סי" (דמו בראשו: "כגון

 62,)218' סי" (עין לא ראתה" 61,)214' סי" (גחלי רתמים" 60,)214' סי" (סוסי אש", )212, 211, 210

                                                 
 .6כו ' תה: ראו למשל 48

זאת בלשון התנאים תיבה לעומת . 'נעימות, -נעים, נעים': תואר זה מצוי פעמים רבות בלשון המקרא בצורות שונות 49

ונעים זמירות ' אבל שלי נעים לפניו שנ: "שירה ג, ראו מכילתא(ותמיד בזיקה לכתוב מקראי , זו נקרית פעמיים בלבד

 ).מתוך הקורבנות" (מה טוב חלקנו ומה נעים גורלינו: "תיבה זו חוזרת גם בלשון התפילה"). ישראל

בלשון התנאים היא אינה ). 3שם כא , 4כ '  תה: ראו למשל(הילים בעיקר בספר ת, תיבה זו נפוצה בלשון המקרא 50

מתוך " (ועל מאורי אור שעשית יפארך סלה: "ראו למשל. כמו כן היא עברה לשמש גם בלשון התפילה. משמשת כלל

 ). מתוך שמונה עשרה" (וקדושים בכל יום יהללוך סלה"; )ברכות היוצר

היא . לעומת זאת בלשון התנאים היא אינה מצויה כלל. 'חוזק, כח'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא במשמעות  51

 ).מתוך נשמת" (האל בתעצומות עוזך: "חוזרת ומשמשת גם בלשון התפילה

כמו כן היא נקרית . אינה בשימוש בלשון חכמים )1919: גורדוןראו ; מתועדת גם בכתבי אוגרית( זותיבה מקראית  52

ִמַּכף , ּוְפִדִתי!: "ככל הנראה בהשפעת הכתוב המקראי, )מתוך תפילת ערבית( "מכף כל העריצים: "גם בלשון התפילה

 ).211:ד"תשנ(מן 'ראו תורג ;)21טו ' יר" (ָעִרִצים

לעומת זאת בלשון התנאים היא אינה ). 10שם סט , 3סט ' יש(תיבה זו משמשת פעמים אחדות בלשון המקרא  53

 ).מתוך שחרית לשבת" (פאר וכבוד נותנים לשמו: "בלשון התפילהאנו מוצאים שהיא מתועדת כמו כן . מצויה כלל

כמו כן היא עולה ). 8מח ' יש, 26לג ' דב: ראו למשל(' כינוי לעננים ולשמים'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא ומשמעה  54

בלשון תיבה זו שבה ועולה גם . לעומת זאת בלשון התנאים היא אינה מצויה). ההודיות' מג(כמה פעמים במגילות 

 ).מתוך ברכת הלבנה" (אשר במאמרו ברא שחקים: "התפילה

 .או בזיקה לפסוק, מילה מקראית שאינה משמשת בלשון חכמים מחוץ ללשון התפילות והברכות 55

 .'יפת תאר'תיבה זו אינה מצויה בלשון התנאים שלא במסגרת הצירוף  56

ים שכיחותה מועטה והיא תמיד מופיעה בזיקה לעומת זאת בלשון התנא. תיבה זו שכיחה ביותר בלשון המקרא 57

  ).מתוך תפילת שמונה עשרה" (נודה לך ונספר תהילתך: "כמו כן היא שבה ועולה בלשון התפילה. לכתובים מקראיים

 .ועוד 19ב ' יהו 58

 .ועוד 10ב יב "מל 59

 .11ב ב "מל 60

 .4קכ ' תה 61
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' סי" (חן וחסד" 65,)247' סי" (גחלי רתמים" 64,)231' סי" (רוח סערה" 63,)218' סי" (זרע אברהם"

שלוה " 69,)251' סי" (שאנן בטח" 68,)257' סי" (לדור דורים" 67,)257' סי" (נצח נצחים" 66,)251

" כסאך לדור ודור"  72,)253' סי" (הודו כיסה שמים" 71,)253' סי" (נגידי נוגה" 70,)251' סי( "השקט

 73.)257' סי(

 

 :ל"זיקה ללשון חז. ב

קווים אלה עולים . ל"לשון שמאפיינים את לשון חזהי וקוממכיל גם לא מעט , זוהחומר שביחידה 

דוגמות לזיקה ללשון . השמימה ואשר עוסקים בתיאורי העלייה, בעיקר בקטעים שאינם שיריים

, x2[ ,205, 214, 218 ]x2[, 219, 220[ 204' סי( '-ש'הצורן  :חכמים ניתן למצוא במאפיינים הבאים

221 ,222, 229 ,229 ,231 ,234 ]x3[ ,236 ]x2[ ,241, 242 ]x5[ ,243 ]x8[ ,244 ]x3[, 251 ,258(; 

 'מיד'מילת הזירוז  ;)]229' סי" [וצאיןורדין ויט", ]213' סי" [טורדים ויוצאים(" עזר יעלשימוש בפ

                                                                                                                                            
 .3סד ' יש 62

 .6קה ' תה 63

 .4א ' יח 64

 .4קכ ' תה 65

צירוף זה עולה גם . ואינו מופיע כלל בלשון התנאים) 17ב ' אס(במקרא  אחתר בצירוף מקראי המופיע פעם מדוב 66

 ).מתוך שמונה עשרה" (חן וחסד ורחמים... שים שלום: "בלשון התפילה

יבה כמו כן הת. לעומת זאת הוא אינו מצוי כלל בלשון התנאים). 10לד ' יש(בלשון המקרא  אחתצירוף זה מצוי פעם  67

: יש להעיר שביטוי זה מצוי אף בלשון התפילה. ל"ולעומת זאת נדירה בלשון חז, שכיחה מאוד בלשון המקרא' נצח'

 ).מתוך שמונה עשרה" (לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש"

בהם השפעה  שניכרת, למעט שלושת המקומות הללו). 25שם קב , 5עב ' תה, 8נא ' יש(צירוף זה מופיע במקרא  68

דורים לאין חקר : "למעט הופעה אחת; ל"וכך גם בלשון חז. 'דורות'במקרא היא תמיד ' דור'צורת הריבוי של , ארמית

'; דורי דורות'ל הוא "הצירוף המקביל בספרות חז]). 227' עמ, הורוביץ ורבין' מהד[מכילתא בחדש ו " (ואין מספר

צורת הריבוי הזכרית של הנסמך ). ה, סנהדרין יג ,תוספתא" (ורי דורותגיהנם נתנעלת בפניהם ונדונין בה לד: "למשל

 ).359: ן"תש(ראו שרביט ; נועדה ליצור בידול צורני בינו לבין הסומך

 ".ֶּבַטח ְוַׁשֲאַנן: "מופיע 33א ' במש 69

 ".ְוַׁשְלַות ַהְׁשֵקט: "מופיע 49טז ' ביח 70

ים נמשכו אחר צירוף זה ראו למשל מה גם הפייטנ". ֶנְגּדוֹ , ִמֹּנַגּה" :13יח ' יסודו של צירוף זה הוא מה שמופיע בתה 71

 ).'אומץ קצות דרכיך'מתוך היוצר לסוכות ( "מלונך יבהיק/  מנוגה נגידיך: "שמופיע ביוצר אנונימי לסוכות

 ".ִּכָּסה ָׁשַמִים הֹודוֹ : "3ג ' מבוסס על מה שמופיע בחב 72

 .19ה ' איכ 73
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' סי" [היה נקרא", ]204' סי" [היה קורא("' בינוני+ היה ' ;)231 ,223, 222, 221, 220, 219, 205' סי(

" היה דורך", ]229' סי" [רהיה מעור", ]229' סי" [היו טורדין", ]229' סי" [שלופה... היתה" ,]204

" היה אומר", ]232' סי" [היו עוזבין", )232' סי" (תופש... היה" ,]231' יס" [היה מתקיע", ]231' סי[

היה " ,]236' סי" [היו מזמרין", ]242, 236' סי" [היו רואין", ]235' סי" [היה תולה" ,]234' סי[

היה ", ]248' סי" [היה סומכו", ]245' סי" [היה מבקש" ,]244' סי" [היה מונח", ]243' סי" [נקרא

" אבוסי של קיסרין": למשל(סמיכות פרודה השימוש ב ;)]258' סי" [היו אומרין", ]258' יס" [ראוי

; )]241' סי[טבעת שלחותם  ,]231' סי" [קרון שלנוגה" ,]230' סי" [בית דין שלמעלה" 74,]213' סי[

 'סי" [מתקיע"; ]258' סי" [נרתע מרתיע... והיה אותו אדם("נפעל /  קלתחת  שימוש בבניין הפעיל

 להםשמורה "( :המכילה כינוי מושא מקדים החבור למילת יחס התבנית התחביריתו]) 231

  .)]234' סי[ "משהל לושנאמרו ", ]218' סי" [ישראלל

: בנוסף למאפיינים שצוינו ניתן לציין גם את הפעלים הבאים המוכרים מלשון חכמים

 77,])234' סי" [צריך("' צרך' 76,)249, 231, ]218' סי" [עלוב("' עלב' 75,])250' סי" [מחזירים("' חזר'

וניתן  79.])248' סי" [מרתיע ונרתע("' רתע' 78,])257' סי" [תתקלס", ]216' סי" [מקלסין("' קלס'

' אלא' 80,)234' סי" (איסור": כגון, המשתייכות ללשון חכמיםנוספות להוסיף רשימה של תיבות 

' סי" [הודיות("' הודאה'/' הודיה, ')220' סי" (ריהב", )218' סי" (אמתי", )242, 234, 232, 205' סי(

                                                 
ברם ברור מתוך כל שאר כתבי ". מאבוסי שלקיסר: "משובש השם קיסרין ומופיע בי "בכ, תלעומת זא. וי "כך בכ 74

 .')ו(קיסרי'היד שמדובר בשם המקום 

 ).162-160: א"תשמ(ראו מורשת  75

 )263: א"תשמ(על פועל זה בלשון חכמים ראו מורשת  76

לעומת זאת בלשון התנאים פועל ). 15ב ב "דה(' צרך'ע "פעם אחת מופיע ש. אינו מצוי בלשון המקרא' צרך'הפועל  77

אפשר שהוא (לי מובהק "מדובר אם כן בפועל חז). דברים שנד, ספרי; יא,ספרי זוטא יב: ראו למשל(זה נפוץ ביותר 

לדעת ]). 137: ד"תשנ[מן 'ראו גם תורג; המזדמן פעם בודדת בספר מקראי מאוחר', צרך'ע "פועל דנומינטיבי מש

 ).313-312: א"תשמ(ראו מורשת ; ל"רם העיקרי לתפוצתו הרבה של שורש זה בלשון חזמורשת הארמית הייתה הגו

כמו כן מצאנו ). 31טז ' יח, 23ב ב "מל: ראו למשל(' לעג ובוז'פועל זה משמש מעט בלשון המקרא ומשמעו תמיד  78

, תהילה': וכהלעומת זאת בלשון התנאים משמעותו של פועל זה היא הפ". קלסה"ו" קלס"במקרא גם את השמות 

באשר למוצאו רוב החוקרים נוטים לראות בו כגזור ). יד, י יד"מכילתא דרשב; דברים שנה, ספרי: ראו למשל(' שבח

 )323: א"תשמ(ראו מורשת . מן היוונית

 )352-351: א"תשמ(על פועל זה בלשון חכמים ראו מורשת  79

. רסָ ר ואֱ ּסָ בלשון המקרא מצאנו את הצורות ִא . כמיםונפוצה ביותר בלשון ח, תיבה זו אינה מצויה בלשון המקרא  80

 . פעולה של פיעל-נוצקה כשם' איסור'
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' סי" (וודאי", )235, 231' סי" (הללו" 83,])234' סי" [הלכות("' הלכה' 82,)234' סי" (היתר" 81,])251

' סי" (ישרות" 85,)253' סי" (חירות" ,])213' סי" [חוטמיהם("' חוטם' 84,)244' סי" (חביב" ,)258

, 258, 250' סי" (מיד"מילת הזירוז , )234' סי" (לאוין" 87,)235, 232, 230, 206' סי(' כך' 86,)236

'  סי" (עכשיו" 89,)251' סי" (עיטור" )259' סי" (סקילה" 88,)215' סי" (סימן", )235' סי" (נייר", )259

 93,)259' סי" (ריקה", )251' סי" (קילוס" 92,)255' סי( "קיים" 91,)251' סי" (קדושה" 90,)241, 216

                                                 
פעם (במשמעות זו ' תודה'בדרך כלל משמשת הצורה . אינה נמצאת כלל בלשון המקרא' הודאה/הודייה'התיבה  81

ברכות  ,משנה :ראו למשל(צה לעומת זאת בלשון התנאים תיבה זו נפו]). 8יב ' נח" [תדוֹ ּיְ הֻ "אחת מצאנו את הצורה 

 ).בחדש י, מכילתא; ב,ד

פתח ': משמש מעט בלשון המקרא במשמעות אחת בלבד' נתר'כמו כן הפועל . תיבה זו אינה מצויה בלשון המקרא 82

 .לעומת זאת בספרות התנאים היא שכיחה ביותר ומשמשת כשם פעולה של הפעיל. 'קשר

ראו למשל משנה כלאים (לעומת זאת בלשון התנאים היא נפוצה ביותר . תיבה זו אינה מצויה כלל בלשון המקרא 83

 ). יח,אבות ה; א,ה

הצורה ). 3לג ' דב(אף חבב עמים על קדשיו בידך : "ב מצוי פעם אחת בכל המקרא בצורת בינוני פועל"השורש חב 84

אבות , משנה: ראו למשל(ר רק בלשון התנאים היא עולה והופכת לנפוצה ביות. אינה מצויה כלל בלשון המקרא' חביב'

 ).א,י יח"מכילתא דרשב; י,ב

בעברית היא מצויה במטבעות בר כוכבא ). 425: ח"תשמ(ראו גלוסקא ; )חירותא(מילה זו שאולה מן הארמית  85

)x16 (ל "ובלשון חז)x37 .(ב,וראו גם את ההסבר המופיע בספרא בהר ב ,)ואין דרור אלא ): "א"קז ע: וייס' מהד

 ".חירות

שהוא מתנהג בישרות עם כל באי  -'צדיק וישר הוא"'):344' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד(  דברים ,ספרי או גםר 86

   ".העולם

 ).441: א"תשל(ראו בנדויד ; המקראית' ככה'לית ל"היא החלופה החז' כך' 87

). 25כח ' יש(' נסמן' במקרא מצאנו פעם אחת את התואר. לית מובהקת ויתכן שהיא שאולה מיוונית"זו תיבה חז 88

ע  אולם קשה להכרי, ן"בהוספת נו' סים'יאסטרוב ולוי גוזרים זאת מהפועל . לצורה מקראית זו' סימן'ויש שקשרו את 

 ).בערכו(בעניין זה כפי שציין בן יהודה 

 .י,ביכורים ג, משנה: ראו למשל 89

 ).358, 141: ז"תשכ(ראו גם בנדויד ; ל"מילה זו נתחדשה בלשון חז 90

). ושכיחותו מועטה, משקל ְקֻטָּלה ששימש במקרא בתור שם פעולה לקל(תיבה זו אינה מצויה בלשון המקרא  91

 .'קדושה'ל השימוש במשקל ְקֻטָּלה הולך ומתרחב ובין השאר אנו מוצאים גם שימוש בתיבה "לעומת זאת בלשון חז

; ג,ה א"ר ,משנה: למשל(בלשון התנאים  לעומת זאת הוא נפוץ מאוד. תואר זה אינו משמש כלל בלשון המקרא 92

 ).ה,תענית ב ,תוספתא
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 x3[ ,220 ]2x[, 221[ 219' סי" (שקוף" 94,)251, 241, 216' סי" (שבח", ])x3[ 214' סי'= " (שיעור"

]x2[ ,222( ,"רשות) "242, 230' סי(. 

' -כיון ש': כגון, ל"ספרות חזהמוכרים מכמו כן מצאנו ביחידה זו גם לא מעט צירופים 

" חרבן הבית", )214' סי" (ים סאהארבע", )206' סי(" כך אמר", )]x2[ 257, 251, 241, 236, 204' סי(

לא איבה ולא קנאה ולא שנאה ", )230' סי" (בית דין שלמעלה", )229' סי" (בת קול"  95,)218' סי(

 97,)234' סי" (תורה נביאים וכתובים", )248, 232' סי" (אותו אדם" 96 ,)230' סי" (ולא תחרות

" כל מיני זמר", )234' סי" (ה מסינישנאמרו לו למש" 98,)234' סי" (משנה ומדרש הלכות ואגדות"

, )242' סי" (אם תאמר", )241' סי" (מפני מה" 100,)253, 217' סי( "מלך מלכי המלכים 99,)236' סי(

 .)259' סי" (בת קול", )248' סי" (אי אתה"

 

לשון ( ל"גם כמה זיקות לשכבות הלשון המאוחרות של לשון חזאנו מוצאים ביחידה שלפנינו 

השימוש : ניתן למנות כמה שימושי לשון שכבר נידונו ביחידות קודמות כגון. )ךהאמוראים ואיל

' סי" [תתגבה על כל המעשים"; ]254' סי" [מתגביה על המלכים(" בבניין התפעל גבהבפועל 

' סי( פתרון הלכות איסור והיתרצירוף המאוחר וכן ה 102)251' סי( ניגוןוניצוח שמות ה 101,])257

                                                                                                                                            
אחד ממונה על אוצר של תבן . משל למלך שמינה לו שני אפוטרופין": מילה המוכרת מלשון חכמים ראו למשל 93

אם על אוצר . ריקה: אמרו לו... נחשד זה שהיה ממונה על אוצר של תבן. ואחד ממונה על אוצר של כסף ושל זהב

 ])221' עמ, הורוביץ ורבין' מהד[ ה , בחדש אמכילת( "היאך יאמינו אותך על אוצר של כסף ושל זהב ,חשדתהשלתבן נ

 .לעומת זאת היא שכיחה מאוד בספרות התנאים. תיבה זו אינה מצויה כלל במקרא 94

 .ה,גיטין ח, ראו למשל משנה 95

 ).105' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד(מז : דברים,ספרי :ראו למשל 96

 .ב"בבא בתרא יג ע, בבלי: ראו 97

  ).339' עמ, פינקלשטיין והורוביץ' מהד(דברים שו , ראו ספרי 98

יחד . מצויה הן בלשון התנאים והן בלשון המקרא', סוג'במשמעות ' מין'יש להעיר שהתיבה  .ו,ר ג"ראו למשל שהש 99

' ויק, 11א ' בר:  ראו למשל(למינהם , למינה ,למינהו, למינו: 'עם זאת בלשון המקרא היא באה לעולם עם המילית ל

 . באותו אופן שאנו מוצאים אותו כאן', לעומת זאת בלשון התנאים היא באה כתיבה גרורה ללא המילית ל). 15יא 

מלך ': כחלק מן הצירוף, לעומת זאת בלשון התנאים הוא מופיע פעמים אחדות. צירוף זה אינו מצוי בלשון המקרא 100

 ).א,אבות ג; ה,משנה סנהדרין ד: ראו(' קדוש ברוך הואמלכי המלכים ה

 .)251' עמ( 'ראו לעיל יחידה ד 101

המקור המוקדם ביותר שבו מתועדות תיבות אלה הוא מה שמובא בכמה . 'ביחידה ב נידונה לעיל' ניגון'התיבה  102

רה לשונות שלשבח נאמר בעש): "שהיה אמורא בן הדור הראשון של האמוראים(יהושוע בן לוי ' מקומות משמו של ר



288 
 

מעוטף  מלך מפואר"( ֶרֶקם הצורה דוגמה נוספת היא 103).'ספח ליחידה גבנ(שנידון לעיל ) 234

בלשון המקרא אנו מוצאים את השם ִרְקָמה שהיא  104]).252' סי" [שיר ברקמיבתפארת מהודר 

בלשון חכמים המילה  105.מתועד בשמות פרטיים בלבד אשר, ֶרֶקם צורת הנקבה של השם המלעילי

לעומת זאת מופיעה הצורה  106.נעדרת) ת בלשון בית שניהמתועד' רוקמה'וכן הצורה (' רקמה'

// התנופפי ברוב הדריך / רני רני השטה " 107:המצוטט בספרות האמוראים שירבקטע ' ֶרֶקם'

בתור שם ' ֶרֶקם'נמצא אפוא שהשימוש בצורה . "המהוללה בדביר וארמון/  ברקמי זהבהמחושקה 

 108.העברית לפני תקופת האמוראיםאינם עולים בספרות  xרקמי עצם כללי ודגם הצרוף 

                                                                                                                                            
 ,בבלי|| א"נד ע, י,סוכה ג, ירושלמי|| א "עב ע, ח,ירושלמי מגילה א..." (בשיר במזמור בניצוח בניגוןאישור ב. ספר תילים

במדרש זה מתקיימת התופעה של זיווג צורות על דרך ההיקש והיא שהביאה ליצירתן של כמה  .)א"פסחים קיז ע

צורות  גם ניתן למצוא ובין השארתופעה זו מתרחבת מאוד בלשון הפיוט ). 532: ו"תשמ(ראו יהלום ; צורות חדשות

   ).שם(ראו יהלום ; ִקיטּול מחודשות

זיקתו של הקטע האמור לחומר החבורה המופיע בסמוך לו  אולם ,מאוחר מלשון האמוראיםצירוף זה מנם א 103

מצאנו ראיות רבות המצביעות על איחורו של מכל מקום לא . מעורר חשד שאף הוא משתייך לאותה שכבה עריכתית

 .מעבר לשכבת לשון האמוראיםשל תיאורי העלייה החומר 

 .974, 262' בספרות ההיכלות ראו סי קטע שיר זה מצוטט עוד כמה פעמים 104

לדיון מקיף בנוגע ). 'בד ססגוני'= ' רקמה'(' ססגוניות'כפעמים הרבה ם מתפרשים "מבחינה סמנטית לשונות רק 105

 ).179-165:ח"תשס(הן בלשון המקרא והן בלשון בית שני ראו מזרחי ' קמה)ו(ר'ורה לצ

נדחקים החכמים בפרושה '  רקמה'יתרה מכך בכמה מקומות שבהם מצוטט פסוק מן המקרא הכולל את המילה  106

קתא דרב פסי ראו הערתו של בובר במהדורתו של. או לטינית/של מלה זו ומסתייעים במונחים השאולים מיוונית ו

'; ריבוי צבעים'ולא מעניין ' צורה'ל מעניין "נתפרשה בספרות חז' רקמה'יש לציין שהמילה . הערה פח, ב"כהנא פד ע

 ). 175: ח"תשס(ראו מזרחי 

, שלום-איש' מהד(סדר אליהו רבה יא ; )581' עמ, מהד תאודור ואלבק(ד ,ר נד"בר; ב"עבודה זרה כד ע, ראו בבלי 107

 ).82' עמ, בובר' מהד(ג ,אל יבמדרש שמו; )58' עמ

108
בהיכלות ' רקמי שיר'כמו כן בדומה לצירוף . ם השונות שבות בלשונם של הפייטנים"וראוי להעיר שלשונות רק 

כ המיוחסות ליוסי בן "כך למשל בקדושתאות ליו. ם לעניין שירה"אנו מוצאים בכמה מקומות הסמכה של לשונות רק

בכמה ; 12-11' שו, פיוט כח( "לירקמותושיי  שירלהובילם /  מרוקמותה חופות כלולים בישלוש עשר: "יוסי מופיע

אהבת ', בקדושתאהקליר וכן אנו מוצאים אצל "). משוש ושמח"המילים , "שיר ושי"נוסחים אחרים מופיע במקום 

י זה עולה ביוצר היכרות מפורשת עם ביטו). 42-41' שו" (בפיה תבטא ושיר//  ועוז כמעיל תעטה ריקמה": 'נעורים חתן

מתוך היוצר "  (גאה על גיאים ואצל עלובים ענוה // בכבוד ובגאוה רמעוט ברקמי שירמהודר : "מאת פייטן אנונימי

: שמעון בר יצחק' ר, וראו גם מה שמופיע אצל פייטן מאוחר יותר ).19-18' שו, מלא כל הארץ כבוד'לשבת חנוכה 

בעטרת /  בהוד והדר ושבח מבואר/  מעוטף ומעוטר ומתואר קמי שירבר/  ועתה בנים שירו למלך בתפארת מפואר"
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היכרות של מחבר החומר שלפנינו עם עשויה לעלות מתוך יחסי ראייה נוספת לאיחור 

 ".אמת המים שעל נחל קדרון: "ירוףצהיכרות שכזו משתקפת למשל ב. םתנאיה מסורות מתקופת

 והמתארתלמסורת המוזכרת כמה פעמים במקורות תנאיים יש להבין עניין זה בזיקה ככל הנראה 

" מתערבין באמה ויוצאין לנחל קדרון("אמת מים שיצאה מן המקדש והתחברה לנחל קדרון 

 . ])ב,כיפורין ג ,תוספתא; ב,מידות ג; ו,יומא ה, משנה[

 

 זיקה ללשון הפיוט. ג

קטעי ב ניתן למצוא, קודם שצויןכפי , מלבד יצירת צורות חדשות בדרכים המוכרות גם בפיוט

 כמה למשל ניתן לציין. מספר שימושי לשון המוכרים מלשון הפיוטידתנו השיר המשולבים ביח

במשמעות ( פארו 109)251' סי( זיהיון: כגון, ומופיעות ביחידה זו, תיבות שנידונו בהקשרים אחרים

משופע בעוד דוגמות נוספות ) 251' סי( ביחידה זושיר הכסא המופיע  110.)]251' סי[' תפארת'של 

בגזרת  חדשים על דרך ההיקש משקליםמוצאים יצירת  כך למשל אנו. םלשימושי לשון פייטניי

 114שיגוב 113,עילוץ 112,עילוז: כפי שעולה בסדרת הנרדפים 111,פיעּול באופן דומה למה שנפוץ בפיוט

אשר מתועדת , 'תקיפות ואומץ'בהוראת ) 251' סי( עריצותוניתן לציין גם את התיבה  .)251' סי(

שמות הסגוליים שהיו בתחום הכמו כן  115.ונם של הפייטניםמחוץ לספרות ההיכלות רק בלש

                                                                                                                                            
, הברמן( "אופן מיוסד ספר היכלות: "ביחס לאופן זה מופיע במפורש באחד מכתבי היד". גאות וכתר נורא יתפאר

 ).קכז, מד' עמ, שמעון בר יצחק' פיוטי ר

 .)162' עמ( 'ראו דיון לעיל ביחידה ב 109

 ).22: ג"שית(נדב -ראו גם זליקוביץ 110

 .ביחס לפיוטי רבי פנחס הכהן) 183-182: ד"תשס(למשל אליצור  ראו 111

מתוך הקדושתא לשבת  " (סילודך ונסלד / עילוזךונעלה  // ונפליא פלאך / ונצניף צדקך: "ראו למשל אצל יניי 112

 ).4-3' שו', ונתמיד תקפך'בראשית 

מתוך השבעתא לפרשת " (דר שמים בעילוץאומץ אומן  // אונס בעקיצת גויו מאגם מים: "קלירראו למשל אצל  113

   ).8-7' שו', ויקח המן אווי'זכור 

, לעומת זאת. שאינו הגיוני מבחינת ההקשר' סיגוף'ומופיע בהם ) י ב"כולל בכ(מילה זו משובשת בחלק מכתבי היד  114

 // פדעתו משחת אויבך": מגס ראו למשל אצל שמעון בר; שם פעולה זה מצוי אצל כמה פייטנים. י ו"היא מופיעה בכ

 ). 35-33' שו'', אבה מפליא רחמ'מתוך הקרובה לשבת בראשית ( "ךצהל כהישמעתו ליבוב // בשיגובךוהישענתו 

מתוך " (פצים עריצותיךבם נימלכים ו //מריצים ורצוא ושוב אשר בם " :תיבה זו מתועדת פעמיים אצל הקליר 115

מתוך " (אל להקדיש כחוק רשם עריצות // לא יעצרו במעל אשם"; )122-121 'שו', מי ימלל גבורות'כ "הקדושתא ליו

 )13-12' שו', ארוחת סעד יומים'השבעתא טל 
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המוכר מלשון הפיוט למן  ֶאֶדרחביבים על הפייטנים אנו מוצאים בשירת הכסא גם את השם 

ששון ("' ניגון, שיר, נעימה'בהוראת  נועםתיבה ב וניתן לציין גם השימוש הלשוני 116.ראשיתה

שימוש לשוני מצוי גם ]). 257' סי[בכל נועם  תתהדר בכל שיר תתפאר"; ]251' סי" [רננות נועם

נקדישך ונעריצך כנעם שיח סוד שרפי קדש : "בקדושה בתפילת שמונה עשרה(בלשון התפילה 

 117.ומתועד הרבה בלשונם של הפייטנים, ")המשלשים לך קדשה

 

 זיקה ללשון התפילה. ד

רבים משימושי . יחידההמשולבים בבקטעים השיריים  בעיקרהזיקה ללשון התפילה מורגשת 

ראו בהערות השוליים (תפילות הלשון המקראיים שהוזכרו לעיל שבים ועולים גם בלשון ה

 ברם עיקר הזיקה ללשון התפילות עולה בתחום צירופי). 'זיקה ללשון המקרא'ינות בסעיף המצו

ל אנו מוצאים שיבוצים ש שביחידה זוגם בחומר , בדומה למה שראינו במקומות נוספים. המילים

 118,)268' סי" (בעל גבורות" :כגון ,ברוח לשון המקרא נוצרומהם  שרבים ,םיצירופים ליטורגי

                                                 
יהודה ציין -וכבר בן, מוכרת מן הפיוט' אדר'המילה . 'יופי, תפארת'על פי ההקשר ניתן ללמוד שמשמעותו היא  116

וראו גם אצל  ;)סדר עבודה, יוסי בן יוסי" (ממאורותמתהומות שבח  אדר: "מראי מקומות מן הפייטנים) בערכו(

ברם מן התיעוד במאגרי המילון  .אשר מציינת גם מקורות מאוחרים יותר לשימוש בשם זה) 9: ג"תשי(נדב -זליקוביץ

לשימושו של הפייטן רבי פנחס הכהן . זה בלשון הפיוט ההיסטורי ניתן להעלות גם דוגמות קדומות יותר לשימוש בשם

    ).20הערה , 181: ד"תשס(ה ראו אליצור בשם ז

בימים אדירים 'מתוך היוצר האנונימי לפרשת זכור " (דשמשלשים בקו נועם // בתוך הדרת קודש": למשל ראו 117

מתוך היוצר האנונימי " (כשרו על ים נועםתיך ]ו[נא רוממ // ראה כי ראיתי בעיניי עוברי פלג"; )28-27' שו', אתא

 ).40-39' שו', מחשכים הושבתאיכה ב'לתשעה באב 

אך יצירתו נעשתה ככל הנראה ברוח לשון , ל ומשתייך למשלב הליטורגי"צירוף זה נעדר במקרא ובלשון חז 118

למשל (הראיות לכך הן תיאורו המקראי של האל כגיבור ) שם(לדעת גלוסקא ). 115-114: ע"תש, ראו גלוסקא(המקרא 

בעל , ']12לז ' תה[' בעל זמם'(שם מוחשי או מופשט + ' בעל'רא שתבניתו היא ומבנה הצירוף המוכר מן המק) 8כד ' תה

מופיעה בקטע המכיל דמיון ' גבורות'כמו כן ראוי להעיר שצורת הרבים ]). 8ב א "מל[' בעל שער, ']8כד ' מש[' מזמות

 : בהיכלות שמופיערב למה 

 "בעל גבורותאלהי ישראל ' ה כמוךאל  מי"

 )268' סי, היכלות רבתי(

מתוך תפילת שמונה ( "ומי דומה לך בעל גבורות כמוך מי"

 )עשרה
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 121,)255' סי" (אומר ועושה" 120,)255' סי" (מלך ממית ומחיה" 119,)254' סי" (נחמד ונעים, אהוב"

מוחלן " 124,)257' סי" (מלך רחום וחנון" 123,)255' סי" (כל יצוריו" 122,)255' סי" (מלך יוצר כל"

 126.)257' סי" (על כל המעשים"  125,)257' סי" (וסולחן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
נחמד  ישר ונאמן אהוב וחביב אמת ויציב נכון וקיים: "ש של שחרית"בק 'אמת ויציב'ראו את לשון ברכת  119

 ...".ונעים

ממית 'רוף יש לציין שהצי. "מי דומה לך מלך ממית ומחיה: "צירוף זה מופיע בברכה שנייה של תפילת העמידה 120

 ).6א ב "שמ(הוא צירוף מקראי ' ומחיה

ה אומר ועושה "י אמ"בא": ות הראייהברכוב; "ומקייםהאל הנאמן האומר ועושה מדבר ": רכות ההפטרהבב ראו 121

ברוך גוזר  ,ברוך אומר ועושה: רמקום שנוטלין ממנו עפר אומ ראה): "ב"נז ע(ברכות , וראו גם בבלי". גוזר ומקים

 .  "ומקיים

וגדלה ) ו(שבח יקר  / לפיכך יפארו וירוממו לאל כל יצוריו" :פסקה פיוטית ,ברכת יוצר לשבתמה שמופיע בראו   122

 .  "למלך יוצר כליתנו 

 ".לפיכך יפארו וירוממו לאל כל יצוריו: "ברכת יוצר לשבתראו ב 123

  ".וחנון אתהכי אל מלך רחום  הצילנווומלטינו מכל צרה ויגון : "'יעלה ויבוא'ראו בתפילת  124

 רון בכל דור ודורומחלן לשבטי ישו כי אתה סלחן לישראל מן העולם: "כ"נעילה ליובתפילת והשוו למה שמופיע  125

 :כ"והשוו גם את לשון היכלות רבתי למה שמופיע בוידוי ליו  ".ובלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח ודברך אמת וקיים

היכלות " ( ירומעבמגלגל  מוחלן וסולחן מלך רחום וחנון"

 )257' סי, רבתי

לשבטי ישורון  ומוחלן לישראל מן העולם סולחןכי אתה "

מתוך " (נה ושנהאשמתינו בכל ש ומעביר  בכל דור ודור

  )'על חטא שחטאנו'וידוי 

הפועל (ל "ומלשון חז) 'סלח'הפועל (יש לפנינו שילוב של פעלים מן המקרא ' וסולחן' מוחלן'בהקשרן של הצירוף 

 ).'מחל'

   ").אל אדון על כל המעשים("אל אדון מתוך היוצר לשבת 'מופיע גם בפיוט   126
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 צירופים אופייניים לספרות ההיכלות . 3

 

ניתן למצוא  -הוא תיאור המסע השמימי של צופה המרכבה  ,כאמור, שעיקר עניינה -זו ביחידה 

' סי( "אלהי ישראל 'האדירירון ": כגון, רשימה ארוכה של כינויים לאל ולתיאור מקום מושבו

, )242' סי" (כסא כבודו", )206' סי" (אלהי ישראל 'הטוטריסיאי ", )206' סי" (שבעה היכלות",)204

, )256' סי" (חדרי היכל גאוה", )245' סי" (חדרי היכל ערבות רקיע" ,)244' סי" (יוצר בראשית"

שרים אחרים למעשה צירופי לשון אלה נידונו כבר בהק ]).256' סי[' כסא הכבוד'" (=מדתךכלי ח"

ברם צירוף לשוני נוסף שעוסק במקום מושבו השמימי . ועל כן אין מקום להאריך בהם בפרק זה

 .ונקדיש לו דיון לקמן בחומר שביחידה זומופיע לראשונה  שבעה היכלותשל האל 

" שר הפנים" 127:כגון, כמו כן אנו מוצאים גם כאן כינויים שונים למלאכים ולמשרתי האל

חיות " 129,)209, 208, 207' סי(' xשומרי פתח היכל ', )206' סי" (שומרי הסף" 128,)241, 204' סי(

' סי" (עטורי פאר", )247' סי" (אופני שכינה", )247' סי" (כרובי גבורה", )245, 236' סי" (הקדש

נידונו ביחידות  )השאר אינם אופייניים לספרות ההיכלות( גם צירופי לשון אלה רובם ככולם). 256

, 232, 218, 204' סי( גם הצירופים הקשורים לאדם וקשורים בעניין הירידה למרכבה. תהקודמו

 .בהקשר אחרנידונו כבר ) 258, 245, 236, 234

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
רובם ייחודיים לספרות ההיכלות ודומה שהניסיונות לעמוד על . 'שר הפנים'לא מניתי כאן את השמות השונים של   127

 ).ז"תשנ, אילן-ראו ניסיונו של בר(ושם ומקורם אינו יוצא מגדר השערה פיר

 .'ל ביחידה בנידון לעי 128

הצירוף  כמו כן). 10 יבב "הד||  27א יד "מל" (ַהֹּׁשְמִרים ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶל!" :גם צירוף זה הוא על דרך לשון המקרא129

 .16ח ' יח: ראו; הוא מקראיגם ' פתח היכל'
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 היכלות) ה(שבע

 

נזכר במפורש כמה פעמים במקרופורם היכלות רבתי וכן במקרופורמים  היכלות) ה(שבעהצירוף 

עשוי להתחדד של ספרות ההיכלות הטרמינולוגי ודה ייחלמעשה  130.נוספים מספרות ההיכלות

ברור למדי שספרות זו עוסקת . כשלעצמה' היכל'העיון בשימושיה השונים של המילה  מתוך

במילה באילו מקורות נוספים אנו מוצאים שימוש וראוי לתהות , בהיכלות שמקומם בשמים

 . של האל השמימילצורך ציון מקום מושבו ' היכל'

או כפי שמופיע ' מקדש', 'ארמון': אנו מוצאים מילה זו בכמה הוראות בלשון המקרא

 131.'הקודש'המכונה גם , בתיאורי מקדש שלמה כמציינת אזור מוגדר בחללו האמצעי של המקדש

בין אם מדובר בארמון ( למבנה ארציבמקרא מתייחסות ' היכל'רוב ההיקרויות של המילה , ואולם

 לכך שכבר במקרא אנו מוצאים מילה זו ככינוי למקום מושבוואין ראיות ממשיות , )או במקדש

  132.של האל השמימי

                                                 
מעשה מרכבה , ])ני "כ[ 414, 413' סי(היכלות זוטרתי , )248, 206' סי(היכלות רבתי , ])וי "כ[ 559' סי(' חנוך ג: ראו 130

 ]).אי "כ[ 554' סי(

; במשמעות זו' היכל'אים את המילה גם בתיאור המקדש בפרק מד ביחזקאל אנו מוצ. ג-ב ד"דה; ז-א ו"ראו מל 131

 )383: 1975-1974(ראו אוטוסון 

' מיכ; ]6[ 7' יח; 4יא ' תה; 7ב כב "שמ: כגון(מנם יש שרצו לטעון שניתן למצוא במקומות מסוימים משמעות זו א 132

' היכל'ניתן לפרש בכל אחד מן המקומות את המילה ) 386: 1975-1974(אולם לדעת אוטוסון , )20ב ' חב; 2א 

בלשון בית שני מצאנו היקרויות בודדות של המילה היכל כמציינת את מקום מושבו . כמתייחסת למקדש הארצי

שירות עולת השבת שעולה בו רעיון קיומו של בית מקדש בסרך  מצויותיותר  ההיקרויות הבטוחות. השמימי של האל

כבודו ולרקיעי  להיכלי]ו) "[...1: אולם גם בחיבור זה מונח זה מתועד פעמיים בלבד. של מעלה המקביל למקדש הארצי

 בהיכליבים ]מלאכי קודש המתיצ[מה שרי ]ה) "11Q17 X [=frg. 23] 7-8( ;2; עשרה-השיר לשבת השלוש/ [...]" (

' היכלי כבוד'יש להעיר שהצירוף ).  4Q400 I [=frg. 1i] 12-13;השיר לשבת הראשונה" (בגבולם ובנחלתם[...] מלך 

מצוי כבר במקרא אך הוא תמיד " ֶמֶל! )י(ֵהיַכל"כמו כן הצירוף . 9כט ; 8כו ' נשען ככל הנראה על פסוקים כגון תה

הערה , 50: ח"תשס(ראו בעניין זה מזרחי  ;)28ל ' מש; 16מה ' ראו למשל תה( מוחל בו על ארמונו של מלך בשר ודם

: שם[ראו מזרחי (' מעון'ו' מקדש'מסתבר שהמונחים הרווחים בחיבור זה לציין המקדש השמימי בכללו הם דווקא ). 5

שבמקרא הוא מציין את ארמונו של מלך בבל " היכל מלכות"את הצירוף ) 5-7נ (סירא -כמו כן אנו מוצאים בבן]). 50

או על המקדש האסכטלוגי ) 26-25 ,ד ,סרך הברכות(ואילו בימי הבית השני הוא הוסב על המקדש השמימי , )29ד ' דנ(

 ). 4Q212 [4QEn] 1iv 18-17לפי הנוסח הארמי שהשתמר במגילה ; 13חנוך צא (
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הוא לציון האזור האמצעי שהיה ' היכל'ל שימושה העיקרי של המילה "בספרות חז

בדיקה יסודית של שימושיה  133.כפי שאנו מוצאים בתיאורי מקדש שלמה מן המקרא, במקדש

מופיעה לראשונה כמתייחסת להיכל השמימי של ל מלמד שהיא "השונים של מילה זו בספרות חז

זה ', אהבתי מעון ביתך' ה'זה שאמר הכתוב  -'אלה פקודי המשכן': "האל רק בספרות התנחומא

זאת אומרת שההיכל שלמטה : שמעון בן יוחאי' אמר ר. ההיכל שהוא מכוון במקום משכן כבודך

 134).ב, פקודי" ('כוננו ידך' ש המקד' מכון לשבתך פעלת ה'שנאמר  היכל של מעלהמכוון כנגד 

אולם  135,מנם רעיון ההקבלה בין בית המקדש של מעלה לבית המקדש של מטה קדום ביותרא

כמו , מופיעים בדרך כלל צירופים אחרים לציון רעיון זה, במדרשים השונים הקודמים לתנחומא

במקורות , ה זוזאת ועוד בניסוחה המוקדם של דרש 136)".ן(בית קדשי הקדשים של מעלה: "למשל

על כך יש להוסיף שגם  137".בית המקדש שלמעלן"הצירוף , מופיע צירוף חלופי, קדומים לתנחומא

ל והקרובים במשמעם לעניין זה אין אנו מוצאים שימוש "בצירופים אחרים השגורים בספרות חז

 138,"יוןבית דין העל", "בית דין של מעלה: "כך למשל יש לציין את הקולוקציות. 'היכל'במילה 

שפרט להיקרויות בספרות בתנחומא אין  אפואנמצא  ".ירושלים של מעלה"או " ישיבה של מעלה"

עניין זה מאפיין . לציון מקום משכנו השמימי של האל' היכל'אנו מוצאים שימוש רווח במילה 

. בעיקר את ספרות ההיכלות וככל הנראה שימוש זה הוא חלק מן הטרמינולוגיה הייחודית שלה

                                                 
 .בערכו, מילון, ראו יאסטרוב 133

: 'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם'א "ד" :מופיע עוד פעמיים בספרות התנחומא" היכל של מעלה"הצירוף  134

אמר , )3איוב כג (' ]אבוא עד תכונתו[מי יתן ידעתי ואמצאהו ': לפי שאיוב אמר, )2איוב כה (' המשל והפחד עמו'ה "זש

ואין תכונתו אלא , ואם בהיכל של מטה אבוא עד תכונתו, הוא אבוא עד תכונתו בהיכל של מעלהאם : רבא בר כהנא' ר

' ה': כתוב"; ])9' עמ[יג ' בר, תנחומא בובר" (הוי אומר זה היכל, )3ג ' עז(' ויכינו המזבח על מכונתו': אמרשנ, היכל

', מכון לשבתך עולמים': שנאמר, היכל שלמעלהזאת אומרת שההיכל שלמטה מכוון כנגד . 'וגו' אהבתי מעון ביתיך

 ).רסו, פקודי, תנחומא מאן" (כנגד שבתך עולמים

 ).א"תרצ(רעיון זה ובהתפתחותו בספרות האגדה  דן אפטוביצר  בשורשיו של 135

 . ד, י' פס, פרשה ג, ש רבה"שה; ב,מב, א,ראו למשל ירושלמי יומא ה 136

שם מנוסחת דרשה דומה המובאת אף היא משמו ). 797' עמ, מהד תאודור ואלבק(ז ,ראו מדרש בראשית רבה סט 137

עולה בירושלמי ברכות " 'מכון לשבתך פעלת ה"סמכת גם כן על הפסוק כמו כן דרשה דומה הנ. שמעון בן יוחיי' של ר

 ". בית קדשי הקדשים של מעלה"ומופיע בה הצירוף , )ד,ר ג"השוו גם שהש(ג "ח ע, ה,ד

). ב, וישב(וכן בתנחומא ) מז, ראו למשל פרקים לח(אליעזר ' גם צירוף זה מופיע מאוחר יחסית במדרש פרקי דר 138

כציון לשמים מאפיין אף " העליון"ב" מעלה"החילוף של . ')ן(בית דין של מעלה'תר מופיע הצירוף במקורות קדומים יו

 . הוא את שכבת המדרשים המאוחרת
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, ר זאת יש לשקול גם את האפשרות ששימוש לשוני זה בא לעורכי התנחומא מן ההיכלותלאו

משמשת בדרך כלל לציון איזור מסוים ' היכל'ובייחוד לאור העובדה שבספרות חכמים המילה 

  139.ולא לציון מקום מושבו השמימי של האל, במקדשו של שלמה

לית "ת מן הטרמינולוגיה החזשונותה של הטרמינולוגיה המאפיינת את ספרות ההיכלו

המשמשת לתיאור מקום משכנו השמימי של האל בולטת גם לאור העובדה שבשונה ממדרשי 

אשר מקבילים את המקדש השמימי למבנהו של המקדש הארצי ומשתמשים בכינויים , ל"חז

הרי שבספרות ההיכלות כמעט  140,לציון המרחב הפנימי המקודש' הקודשים) י(בית קודש'דוגמת 

וי מקבילות ושלושה מתוכן מתייחסות דווקא לקודש ארבע פעמים בניכ(מוצאים כינוי זה איננו ש

נמצא אם כן שבתמונת המקדש השמימי שבספרות ההיכלות  141).הקודשים של המקדש הארצי

לא ניתן למעשה ביטוי מילולי לארכיטקטורה המסורתית של המקדש המבדילה בין ההיכל 

. ל"כפי שעולה מן המקרא וכפי שרווח גם בספרות חז, ")קודשיםקודש ה("לדביר ") הקודש("

בספרות ההיכלות מקום משכנו השמימי של האל מכיל שבעה היכלות , לעומת זאת

נעדרת מלשון חכמים  היכלותיש להעיר גם על העובדה שצורת הריבוי  בנוסף לכך 142.קונצנטריים

 143.בלשון הפיוטה זו המצויה בלשון המקרא שבה ועולה רק צור. לחלוטין

 היכלשימוש במילה  ישנובדומה למה שאנו מוצאים בספרות ההיכלות גם בלשון הפיוט  

מלבד זאת השפעתה של ספרות ההיכלות על הפיוט ניכרת . לציון מקום משכנו השמימי של האל

                                                 
בהקשר לכך ראוי לציין שרעיון ההיכלות השמימיים מובע בעיקרו בחלק של היכלות רבתי העוסק בתיאור העלייה  139

שיש בו כחומר קדום ביחס ליחידות יש לראות בחומר , נזכרוכבר  קןשחל, ומסיבות שונות, )258-198' סי(ה השמימ

 . אחרות שמכיל המקרופורם היכלות רבתי

בעדים ). עב' עמ, וייס' מהד(ב ,מצורע ג, ספרא; ו,ברכות ד, משנה: ראו למשל, ל"זהו הצירוף הרווח בספרות חז 140

צירוף זה חדר בשלב מאוחר גם לתרגומים . 'דשים)ו(דש הק)ו(בית ק'הטובים של לשון המשנה מופיע הצירוף 

לעומת ).  85: ח"תשס(ראו מזרחי '; בית קודש קודשיא'שבהם אנו מוצאים את הצירוף ) ואפילו בפשיטתא(מאוחרים 

ישראליים חלקו הפנימי והמקודש -וכן בתרגומים הארץ) אונקלוס לתורה ויונתן לנביאים(בתרגומים הקלסיים , זאת

 .'קודשים)ה( קודש'של המשכן מכונה 

 ).91: ח"תשס(לעניין זה ראו מזרחי  141

יש לציין שגם בתיאור שיאה של ההתעלות המיסטית בספרות ההיכלות יורד ). 273: 2009; 273: 2004(ראו שפר  142

) י(בית קודש'/ ' קודש קודשים'/ ' דביר'והיכל זה לעולם אינו מכונה בכינויים דוגמת , המרכבה נכנס להיכל השביעי

 ).91: שם(לעניין זה ראו גם מזרחי . 'יםהקודש

אולם מה . ב"מט ע, ה, מציין את השימוש היחידי בצורת רבים זו המופיע בירושלמי שקלים) בערכו(יאסטרוב  143

 )14ח ' הו(שמובא שם הוא ציטוט מן המקרא 
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ניתוח של ההיקרויות . היכלות) ה(שבעבכמה מקומות בהם אנו מוצאים במפורש את הצירוף 

בהם ניתן לזהות זיקות נוספות לספרות שאה שצירוף זה מצוי דווקא בקטעים השונות מר

הטכנית הייחודית המאפיינת את  מן ההקשר שמדובר במשמעותברור למדי אשר ההיכלות ו

 .ספרות ההיכלות

חסת ליוסי בן יוסי כ המיו"מצוי במפורש בקטע מן הקדושתא ליו היכלות )ה(שבעהצירוף 

 :ההיכלות לחומר מןמן הקטע על מנת להדגיש את הזיקות הנוספות  אצטט חלק. שפרסם פליישר

 [...]צפה ערבות והכינו לו להיכל  [...]בם ולא יכולכל  שבע היכלות//  תיכן לתפארתו והכל יוכל"

 144המזמרות ככהנים//  ארבעה מחנות בארבע פינות ההיכל [...] חשמל מרקיד מרוח צפון בהיכל

תיכן 'קדושתא המתוך ( "דקה מתחלפים שמאול וימין בהיכל דממה//  ולעמוד בתוך בהיכל

עיון מעמיק בקטע שצוטט מעלה . ])56-55: ח"תשכ, פליישר[ 19-15' שו', לתפארתו והכל יוכל

כך למשל אנו מוצאים הד לצירופים . זיקות לכמה צירופים ורעיונות ייחודיים המצויים בהיכלות

וכן דמיון ברור לרעיון שמופיע בהיכלות  ,)קודמים בדיונים נידונו( היכל דממהו היכל ערבות

ולמה שמופיע בהיכלות ]) ני "כ[ 411' סי" (והנוגה מרקד לפניו והחשמל משורר לפניו: "זוטרתי

") מחליפין: "בחלק מכתבי היד מופיע(כשגלגל המרכבה מחטף ... משרתים אהובים: "רבתי

 ).160' סי" (אל חוזרים ועומדים לימיןהעומדים לימין חוזרים ועומדים לשמאל והעומדים לשמ

שפורסם לאחרונה על ידי מיכאל ראנד על פי קטע ' בריות עולם'דוגמה נוספת עולה מפיוט 

קדמותו של ). JTS MS 8190: סימנו(מן הגניזה השמור בספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק 

זיקות שונות לספרות ההיכלות הפיוט עצמו מקיים . פיוט זה ניכרת מן העובדה שהוא אינו מחורז

, וכן מובע בו רעיון קדימותה של בריאת המלאכים לבריאת העולם, )2009(כפי שעמד על כך ראנד 

לצד רעיון שבעה ההיכלות של האל   145.אשר נדחה על ידי חכמים ומצוי מנגד בספרות ההיכלות

הרעיון שבכל , ההיכלות אנו מוצאים גם רעיון נוסף שחדר אף הוא מן, המופיע בפיוט זה במפורש

 : היכל ישנו שומר וכדי לעבור אותו יש להראות לו חותם

 ּוְבֵאיֶזה חֹוָתם/ ְּכֵאיֶזה ַצד ִלְברֹוָתם // ְּבַמְחְׁשבֹוֶתי# ַּבְנָּתה / ְּבִלְּב# ִנְמַלְכָּתה "[...]  

                                                 
 ".לויים בתוך ההיכלהמזמרות בכהנים והמשוררות ב: "גרסה שונה בשורה זו בי "מופיע כמו בכ' מאגרים'בתוכנת  144

. אולם הוא זוכה להתנגדות מצדם של חכמים, )ספר היובלים(שורשיו של רעיון זה מצויים כבר בספרות החיצונית  145

בעבודה זו דנתי בין השאר בעוד . 2006קיומו של רעיון זה בספרות הפיוט נידון בהרחבה בתזה שלי שפורסמה בשנת 

לאחרונה דן בכך בהרחבה . בצבצים ועולים הן בפיוט והן בספרות ההיכלותכמה רעיונות שנדחו על ידי חכמים אך מ

 ).144-121: ט"תשס(גם יהושוע גרנט בעבודת הדוקטור שלו 
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 ָידּוַע ַמה ּבוֹ / ָכל ְוָכל ֵהיָכל ְוֵהי//  146ֵהיָכלוֹת ִׁשְבָעהְל$ / ָּגַהְצָּתה ּוָבָראָתה  

 [...]"ְלָכל ׁשֹוֵמר ְוׁשֹוֵמר / ְוחֹוָתם ְלַהְראֹות // ְוׁשֹוְמִרים ִמיִּניָתה / ַּדְלתֹוָתם ָּדַפְקָּתה  

גם אצל פייטנים הידועים לנו בשמם אנו מוצאים אם במפורש ואם במרומז את הצירוף 

 : מאת הפייטן יוסף ברבי ניסן' לצמחי אתייצבה'דוגמה לכך ניתן למצוא בפיוט טל הנקרא . הנידון

י אלף 'חק ב//  חומת טל]?ב?[בם אלפי מרכבות שלהב  // כימות שבת להטל היכלותחצב צור "

> מעורף<נים שנא> צבא<חיל //  > ניטל<ברד ככיפה אותם  נהריברום  / גשרים זיעה נוטפים כטל

מנם אין אנו מוצאים במקרה זה א. )45-43' שו" (אלפי ריבות ניתנטל' בשש מאות ומ //' כיסא ט

. רומז לרעיון זה" היכלות כימות שבת"אך ברור שהצירוף , היכלות )ה(שבעבמפורש את הצירוף 

דוגמה לכך ניתן למצוא בקטע . כמו כן מקיים הפיוט בכללותו זיקות שונות לספרות ההיכלות

שנים עשר ריבו : "546' סי(מצוי בחיבור מעשה מרכבה אלפי הגשרים אשר ' שלפנינו ברעיון יב

וכן ברעיון שש מאות וארבעים אלף המלאכים המצויים , ])ני "כ" [גשרים ששה למעלן וששה למטן

שש מאות וארבעים אלף רבו מלאכי : "550' סי(המצוי אף הוא בחיבור זה , סביב לכסאו של האל

ובמילון , ידוע באופן ודאיזמנו של יוסף ברבי ניסן אינו ]). ני "כ" [כבוד שעומדין כנגד כסא הכבוד

ואולם ראוי להעיר שישנן . 600סביב שנת , ההיסטורי הוחלט לאחרונה לתארכו קודם לקליר

 147).8-למאה ה( מעבר לתארוך זהסיבות לא מבוטלות לאחרו 

הרי שמכל מקום אנו מוצאים את , גם אם קשה לפסוק בעניין זמנו של יוסף ברבי ניסן 

העוסק כולו ', והאש הבוערת גחל, 'כ"ברהיט ליו, מפורש אצל הקלירבאופן  שבעה היכלותהצירוף 

והכתר " :במראה המרכבה ואף הוא רצוף בזיקות שונות לספרות ההיכלות ולחיבור שיעור קומה

והמלאכים אשר //  והלהט הבוער מאל והוא לחיות נשא//  והכסא אשר על ארבע חיות במסא

והצורה //  והפנים המרובעות אופן בתוך אופן להתנוססה//  [...]כשליש וחצי וכמלא עולם בטיסה 

והראש אשר //  והקלל אשר כרגל עגל ומנין ישרה פרושה//  אשר כמוה נוצר יציר ועזרו להתעלסה

//  הנטועים כאהלים להתיחסההשבעה היכלות ו//  כתם פז וקווצות תלתלי טל להרסיסה

, כ מאת הקליר"מתוך רהיט ליו" (ישאוהתבנית הממלאה שמי עליות ויסודי תחתיות בזרוע ל

 ).]28' עמ, א, גנזי קויפמן[', גחל והאש הבוערת'

גם ( לציון מקום מושבו השמימי של האל' היכל'שהשימוש הלשוני בשם  אצייןלסיכום  

עיון  כמו כן. ל עד לתקופה מאוחרת יחסית"אינו עולה בספרות חז) אם יש לו מקורות קדומים

                                                 
 אצל הקליר גם) ועוד' גליות עשרה, ''שופרות תשע'כגון (אנו מוצאים מדי פעם אצל הפייטנים היפוך מעין זה  146

 ).277: 2006(ראו ראנד ; ופייטנים נוספים

 .שולמית אליצור' כך נמסר לי בשיחה עם פרופ 147
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את  המאפיין' שבעה היכלות'את הצירוף  וכןלמד שהם הכירו שימוש זה בלשונם של הפייטנים מ

ששאוב מתחום עיסוקה ומחידושה , במקרה דנן מדובר ללא ספק במונח טכני. ספרות ההיכלות

היכרותם של יש לראות בממצאים שלפנינו עדות ל אשר על כן. הרעיוני של ספרות ההיכלות

יש לשים לב שבמסגרת המקרופורם . ההיכלות ותעם חומרים קדומים מספר פייטנים מסוימים

ויש לראות בממצאים אלה עדות נוספת  בחומר שביחידה זוהיכלות רבתי צירוף זה מופיע רק 

שאין לאחר את החומר בספרות ההיכלות , נמצא אפוא. ו היחסית של החומר המשוקע בהלקדמות

ר לתקופה הביזנטית בארץ מעבהעוסק במסורות שבעה ההיכלות השמימיים ובעלייה השמיימה 

 ).ניסן' אולי ליוסף בר למעט(שזה זמנם ומקומם של הפייטנים שנזכרו , ישראל
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 ומסקנות סיכום .4

 

 תחום הלשון) 1

ים ששולבו יחד על ידי קטעים שונבו  ניתן למצוא. מגוון מבחינת סגנונו הלשוני זוהחומר שביחידה 

גם כאן בדומה ואכן . הדרכתי וחלקם בעלי אופי שירי/ תיאורי אופי  חלקם בעלי ;עורך הטקסט

החלקים השיריים . ניתן למצוא הבדל בלשון בין חלקיה השונים של היחידה שפגשנו עד עתהלמה 

קרובים באוצר מילותיהם ובלשונם ללשון המקרא ואילו החלקים ההדרכתיים המתארים את 

גם  ,כצפוי, כמו כן בחלקים השיריים אנו מוצאים .ל"המסע השמימה קרובים יותר ללשון חז

וכן שיבוצים של ]) 251' סי[' שירת הכסא'בעיקר בקטע השיר המכונה (זיקות רבות ללשון הפיוט 

 . צירופי לשון ליטורגיים המוכרים מן התפילות

, מעידות על כך תבניתם של השירים שלפנינו. זהמאפייני קדמות שונים ניכרים בחומר 

בגיבושו , ברם כמה שימושי לשון מעידים שחומר זה. שרידי היוונית בקטעים האחריםם אולי גו

 . לא קדם לימי האמוראים ,הנוכחי

 

 תחום הספרות) 2

נוגעות בעיקרן לשאלת הזיקה שבין הפייטנים הקדומים  זו המסקנות שעלו בהקשרה של סוגיה

שניקרה לראשונה ' היכלות שבעה'מסקנות חשובות העלה הדיון בצירוף . לספרות ההיכלות

לציון מקום ' היכל'נוכחנו לראות שפייטנים שונים מכירים הן את השימוש בשם . ביחידה שלפנינו

צירוף זה מתועד כבר אצל פייטנים . 'שבעה היכלות'משכנו השמימי של האל והן את המונח הטכני 

' בריות עולם'ר סדר מחב, מחבר הקדושתאות המיוחסות ליוסי בן יוסי: כגון(קדומים למדי 

. אשר חלקם ודאי קודמים לעליית האסלאם, )ניסן והקליר' יוסף בר, ]ראנד' פורסם על ידי מ[

כרובד ' שבעה היכלות'נמצא אפוא שניתן לראות ברובד בספרות ההיכלות שבו מוזכר הצירוף 

 .גם אם גיבושו הסופי של החומר חל בתקופות מאוחרות יותר, קדום
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 שירי שבח: 277-269' סי ]ו[

 סגנונה ומקומה במקרופורם היכלות רבתי, תוכנה: מבוא ליחידה. 1

 

נושאת אופי דומה מבחינת סגנונה למה  ,הכוללת אוסף של שירים וקטעי שיר שונים ,יחידה זו

אנו מוצאים כאן את המאפיין  כך למשל. בשאר הרובד ההימנוני של היכלות רבתי שניתן למצוא

, כפי שניתן לראות בקטע הבא המכיל שיר בעל מבנה מאורגן למדי, על תבנית קבועה של החזרות

 :באופן שלא מצאנו עד כה בהיכלות רבתי

  מגדלים כל בעלי גדולה  לךגדול  אתה הוא"

  גבורה  כל בעלימגבירים  לךגבור  אתה הוא

 רננות  כל בעלימרננים  לךנורא   אתה הוא

  צדקה  בעליכל מצדיקים  לךצדיק  אתה הוא

 חסידות  כל בעלימייחלין  לךחסיד  אתה הוא

 קדושה  כל בעלימקדישין  לךקדוש  אתה הוא

 1.)271' סי" (אמונה כל בעלימאמינים  לךנאמן בדבריך  אתה הוא

בכל את קטעי השיר השונים מאפיינים גם חזרות ושימוש נרחב בנרדפים ובגיבוב כפי שראינו 

, גם בשירים אלה לשון גבוההלמצוא  יש לצפותבהתאם לכך . בתיהרובד ההימנוני של היכלות ר

 . אוצר מילים מקראיתוך שימוש נרחב ב

הרובד ההימנוני של היכלות רבתי מתאפיין בזיקה ללשון , כפי שנוכחנו לראות עד כה 

גם גרסה של הליטאניה המוכרת מן  ניתן למצוא שביחידה זובחומר . הפיוט וללשון התפילה

מחוץ לספרות ההיכלות אנו מכירים גם את ). 275' סי(' האדרת והאמונה'דועה בכינוי התפילה והי

שיתכן ששיר זה מבוסס ', עשה למען אמיתך'והסליחה המקבילה לה ' למען אמיתך'ההושענא 

                                                 
וראו גם את תבניתו של השיר ). 63: ז"תשמ(אילן -ובר) 1965(בנהו של שיר זה ראו מאייר לדיון בדגם שבו טבוע מ 1

 // עליהםמלך  ואימתךעמלים כאדם , רצין כאדם, בכסאך קבעתאדם  דמות, בריות אדםב גאה" :273' הבא מתוך סי

  עליהםמלך  ואימתךעומדין על עומדן כשור , עמלים כשור, רצים כשור, בכסאך קבעתשור  דמות, ורבהמות שב גאה

//  עליהםמלך  ואימתךשאגתן כאריה ואימתן כאריה וזרוע עוזן כאריה , בכסאך קבעתארי  דמות, חיות אריב גאה// 

 ".עליהםטהור  ואימתךשר וטסין כנשר קלים כנשר ועופפין כנ, רצים כנשר, בכסאך קבעתנשר  דמות, עופות נשרב גאה

מדובר בדוגמה נדירה בשירת ההיכלות שבה מעוצב ההמנון במתכונת של ארבע בתים ) 978: ט"תשס(לדעת דן 

חריג ) 'גאה בבריות אדם'-ו' אתה הוא'(ניכר אפוא שמבנם המאורגן של שני שירים אלה . הניתנים במבנה כמעט זהה

 .הוא בנוף של שירת ההיכלות
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הכיר כמה הוא ויתכן ש, גם אצל יניי אנו מוצאים שלושה פיוטים שמבוססים על מסורת זו 2.עליהן

היא אפוא שאלה , שאלת היחסים בין המסורות השונות 3.'האדרת והאמונה'גרסאות של השיר 

הגיע למחזור התפילה מספרות ' האדרת והאמונה'סבוכה ולמרות שיש מי שסובר שהשיר 

מכל מקום צורתו של פיוט זה מעידה על . אין לפסול גם את האפשרות ההפוכה 4,ההיכלות

 5.קדמותו

דומה  6.קטע שזרותו לשאר החומר מורגשת למדימצורף ) 277' סי(בסופה של היחידה  

שנעדר לחלוטין , בקטע זה מופיע השם מטטרון. קטע שהוסף על ידי עורך כל שהואבשמדובר 

המופיעות בכמה כמו קטעי האפוקליפסות , למעט קטעים שברור שהם תוספות(מהיכלות רבתי 

תפוצתו של שם  לדעתי). ]149, 148, 140, 131' ראו סי[ עשרת הרוגי מלכות כתבי יד לאחר יחידת

זה מעידה על איחורו ויש יסוד להנחה שהוא משקף את רובד העריכה הבבלי של ספרות ההיכלות 

 7).שר תורה -ראו נספח(

 

 

 

 

                                                 
 .שתיהן מתקופת בית שני) 98-88: ד"תשכ(ש לציין שלדעת היינמן י 2

3
אף הרחיק לכת וסבר שיניי הוא מחברו של השיר ) רסו: ו"תרצ(זולאי ). 276-275: ז"תשכ(ראו דיון אצל גרינולד  

 .'האדרת והאמונה'

 ).18: ז"תשמ( אילן-ראו בר 4

לדיון "[!]). סמוך לתקופת הבית": לדעתו(ט הקלאסי כו לתקופה הקודמת לפיויש לשיי) 17: שם(אילן -לדעת בר 5

 ).ח"תשס( מעודכן בעניינו של פיוט זה ראו גם חלמיש

6
 ).282: 2009(ראו גם שפר  

עבודה זרה ג (שם זה מופיע לראשונה בתלמוד הבבלי . מטטרון מופיע במקומות מאוחרים כך עולה מן התפוצה שלו 7

ו , ואתחנן, תנחומא: ראו למשל(ותפוצתו הולכת וגדלה במדרש המאוחר  ])א"חגיגה טו ע; ב"סנהדרין לח ע; ב"ע

]x3[ ;כמו כן הוא מופיע בשכבה מאוחרת  של תרגום . ובמקורות מאוחרים יותר מתקופת הגאונים) במדבר רבה יב

תנאי וזאת ב, המקור הקדום ביותר שבו מופיע שם זה הוא בראויות יחזקאל). 6לד ' דב, 24ה ' בר(יונתן -פסוידו

כמו כן יתכן שאף בקטעים האמורים מן הבבלי מדובר בתוספות מאוחרות . שמקבלים את תיארוכו של שלום

' מטטרון'באשר לחידת מוצאו של השם ). בעניין זה] 31: ג"תשי[נדב -ראו דבריה של זליקוביץ(מתקופת הגאונים 

לזיקתו של ). 96-92: 2005(ואורלוב ) 381-377: 1974(ראו סיכום של הדעות השונות אצל שלום ; נאמרו דברים רבים

 ).ו"תשנ(ושקד ) ואילך 351: 1998(לסס , )1973(שם זה למאגיה הבבלית ראו גרינפלד 
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 של היחידה באוצר המיליםמאפיינים מרכזיים . 2

 

ות ם ארמימספר מילי בי "ניתן למצוא בכ, עם זאת. כתוב בעיקרו עברית זוהחומר המצוי ביחידה 

מכל  8."דר בלב אדם: "מופיעה גרסה שונהבחלק מכתבי היד ; "דר בלבת דינורין: "272' בסי

סדרות ארוכות ביותר , כאמור, ומכיל, כיוון שמדובר בטקסט המורכב מקטעי שירה ושבח, מקום

בייחוד נצפה . נצפה למצוא שימוש נרחב בכל שכבות הלשון שהיו מוכרות למחבריו, של נרדפים

הצורך . כפי שראינו בקטעי השיר האחרים של היכלות רבתי, צוא שימוש במילים מקראיותלמ

קטעי שיר אלה הביא ככל הנראה גם ליצירת צורות חדשות  מחברי בהרחבת דרכי המבע של

בבניין ' עלז'ו) 273' סי" (ועופפין כנשר: "בבניין פולל' עוף'והשימוש בשורש :  כגון, וייחודיות

  .])274' סי" [תתעלז("תפעל ה

 

 :זיקה ללשון המקרא. א

' סי" [בוחן("' בחן' 9,])276' סי" [אזורי("' אזר': כגון, זופעלים מקראיים שונים נקרים בחומר 

' זכך, '])270' סי" [זונח("' זנח' 12,])276' סי" [הוגין("' הגה' 11,])272' סי" [בוחר("' בחר' 10,])270

' סי" [צפונים("' צפן, '])274' סי" [לעלזך("' עלז' 14,])271' סי[ "מייחלין("' יחל' 13,])270' סי" [זך("

                                                 
 .49' ראו לעיל עמ; משפט זה חשוד שנוסף על ידי מעתיקים מחוגי אשכנז 8

ואלו . ון ברכות ותפילותל בשימוש חופשי והוא עולה רק בלש"משמש בלשון חז הוא פועל מקראי שאינו' אזר' 9

" ותתאזר בחנינותך[...] יהי רצון מלפניך ) "2; )ב"ברכות ס ע ,בבלי" (ברוך אוזר ישראל בגבורה) "1: היקרויותיו

). א"מועד קטן יד ע ,בבלי" (אוזרתו מוכחת עליו: "כמו כן שורש זה מופיע פעם אחת כשם עצם). ב"ברכות טז ע ,בבלי(

 ).146: ב"תשל( לדיון בפועל זה ראו מורשת

 ).6: ז"תשכ(שון המשנה ראו בנדויד בל' בדק'תחתיו אנו מוצאים את  10

' סי" (אתה הוא בוחן כליות ובוחר אמונים: "כפי שמעיד ההקשר', בחן'" = בוחר"כאן המשמעות היא ככל הנראה 11

לעומת  .10מח ' ראו יש; מדובר בשימוש לשוני נדיר המצוי פעם אחת במקרא. 40: ג"תשי, נדב–ראו זליקוביץ ; )272

 ).5: ז"תשכ(ראו בנדויד ; בלשון חכמים' ברר'המקראי אנו מכירים את ' בחר'

בלשון התנאים הפועל ). 2א ' תה, 8א ' יהו: ראו למשל(' הרהר, חשב'בלשון המקרא אנו מוצאים פועל זה במשמעות  12

לדיון ]).מתוך תפילת ערבית" [נהגה יומם ולילהובהם ("בלשון התפילה  הוא שב ועולה גםלעומת זאת . אינו מצוי כלל

 ).126: ד"תשנ(מן 'בפועל זה בזיקה ללשון התפילה ראו תורג

כולם אהובים וכולם : "ש של שחרית"בברכות לק ראו(שב לשימוש גם בלשון התפילה  'זכך'הפועל המקראי  13

 .וגם בלשונם של הפייטנים") זכיםברורים וכולם גבורים וכולם 
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' סי" (תתנשא" 16,])271' סי" [מרננים("' רנן' 15,])270' סי" [לרומם("במשקל פולל ' רום' ,])276

, )270' סי" (אמיץ",  )270' סי" (אדיר" ,)270' סי" (אביר: "כמו כן אנו מוצאים את התיבות 17).274

, )270' סי" (הלל" 18,)275' סי" (הוד", )275' סי" (הדר" ,)270' סי" (בחור", )272' סי" (בהלה"

 21,)275' סי" (לקח", )275' סי" (יקר", )270' סי" (חסד" 20,)270' סי" (חן" 19,)270' סי" (זמרה"

" עוזן("' עוז' 24,)275' סי( "נצח", )276' סי" (נפלאות" 23,)270' סי" (נוגה" 22,)275' סי" (ממשלה"

                                                                                                                                            
כמו כן הוא עולה בלשון ). 54: ב"תשל, קוטשר(מחוץ לתפילה , ל הוא מקראי ואינו נוהג בלשון חכמים"חהשורש י 14

). ב"ברכות טז ע, ד בבליתלמו" (ונשכים ונמצא ייחול לבבנו[...] יהי רצון מלפניך : "השירה העברית שבתלמוד הבבלי

 ).18: ט"תשס(וה ראו גם ש

) "לפיכך אנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך ולרוממך": כ"בוידוי ליו למשל(פועל שמצוי גם בלשון התפילות  15

   ])90' עמ, הורוביץ ורבין' מהד[בשלח א , מכילתא: ראו למשל(ונקרה בספרות התנאים תמיד בהקשר של תפילה 

: משלראו ל; ל רק בבניין פיעל ובמשמעות שלילית"משמש שימוש חופשי בלשון חז, ן הנפוץ במקרא"השורש רנ 16

 ,ירושלמי" (וכשהוא נותן ספקולה הכל מרננים אחריו"; )לג, גיגה גתוספתא ח" (מפני מה בריות מרננות אחריך"

 ).א"בבא מציעא פז ע ,בבלי" (היו כל האומות מרננין ואומרין"; )ב"ברכות יד ע

יז ' יח: ראו למשל(' ההתגא, התרומם'בהתפעל משמעו . נפוץ ביותר בלשון המקרא בבניינים השונים' נשא' הפועל 17

מדובר אם כן ). כ, סדר עולם רבה(בלשון התנאים לעומת זאת יש ממנו צורה יחידאית בהתפעל ). 11א כט "דה, 14

מתנשאים לעומת : "כמו כן הוא מופיע בהשפעת המקרא גם בלשון התפילה. בפועל מקראי שנדחק בלשון התנאים

 ).ית לשבתמתוך שחר" (שרפים

 . אינה נמצאת בשימוש חופשי בלשון התנאים תיבה מקראית זו 18

בלשון ). 3פא ' תה, 3נא ' יש(' נגינה בלוית שירה או בלעדיה'תיבה זו מופיעה פעמים אחדות בלשון המקרא ומשמעה  19

הבוחר ... הלל וזמרה עוז וממשלה: "כמו כן היא חזרה לשמש גם בתפילה). שירה ג, מכילתא(התנאים היא יחידאית 

 ). מתוך ישתבח( "בשירי זמרה

 .תיבה זו שחדלה מלשמש בלשון התנאים נפוצה מאוד בלשון התפילות 20

גם בבן סירא ובלשון המקרא ). 2שם ד , 5א ' מש(' לימוד, תורה'תיבה זו מצויה פעמים בודדות במקרא ומשמעה  21

אך ורק  ההיא מופיע לעומת זאת בלשון התנאים). סרך היחד; 16ס נא "ב(היא מצויה כמה פעמים באותה המשמעות 

"). שלא יעשה סימטה ויעמידם על אבן הלקח: "ג,בהר ה, ספרא(שמעות שונה מן המשמעות המקראית פעם אחת במ

מתוך ברכת " (הרחמן הוא ידרשנו לטוב וילמדנו לקח טוב: "יש להעיר שגם בלשון התפילה אנו מוצאים תיבה זו

 ]). במחזור ויטרי בלבד[המזון 

בלשון התנאים היא נדירה ותמיד ). 13קמה ' תה, 21כב ' יש: ראו למשל(' שלטון'במקרא במשמעות תיבה זו שכיחה  22

מופיעה בלשון ' ממשלה'כמו כן התיבה . 'שלטון'תנאים דחקה אותה התיבה בספרות ה. מופיעה בזיקה לכתוב מקראי

 .למה שמופיע בהיכלות רבתי דומהברצף של גיבוב נרדפים ה, )מתוך ישתבח" (הלל וזמרה עוז וממשלה: "התפילה
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, )270' סי" (קצף" 27,)275' סי" (פלא" 26,)271, 270' סי" ( פאר" 25,])276' סי" [עוז", ]273 'סי[

" שכל" ,)275' סי" (שאנן" 29,)276, 270' סי" (רעש" 28,)271, 270' סי" (רננות", )270' סי" (רבבות"

  32).270' סי" (תנומה" 31,)270' סי" (תודה", )275' סי" (תהלה" 30,)275' סי(

: כגון, שביחידה זוניתן להוסיף גם צירופי לשון מקראיים המשובצים בחומר לרשימה זו 

 35,)271' סי" (ארך אפים ורב חסד ואמת" 34,)270' סי" (כאור נוגה" 33,)270' סי" (לא לילה ולא יום"

                                                                                                                                            
לעומת זאת בלשון התנאים אין היא מופיעה ). 4י , 4א ' יח(' ברק, זוהר'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא ומשמעה  23

ש להוסיף שהיא מופיעה גם י). יד, ברייתא דמלאכת המשכן(כלל למעט מקום אחד שבו היא מופיע כשמו של כוכב 

 )159' עמ(' ראו גם לעיל בדיון ביחידה ב ).מתוך שחרית לשבת" (נוגה מלאים זיו ומפיקים: "בלשון התפילה

אצל בן סירא  גםאנו מוצאים אותה ).  1עד ' תה, 20יג ' יש: למשל(פ "תיבה זו שכיחה בלשון המקרא ומשמשת כתה 24

 .לעומת זאת אין למצוא אותה בשימוש חופשי בלשון התנאים. ובלשון המגילות

היא . לעומת זאת בלשון התנאים היא אינה מצויה כלל. 'חוזק, כח'המקרא במשמעות תיבה זו שכיחה בלשון  25

לדיון בתיבה זו בזיקה ללשון התפילה ראו , )מתוך נשמת" (האל בתעצומות עוזך: "חוזרת ומשמשת גם בלשון התפילה

 ).207-206: ד"תשנ(מן 'תורג

לעומת זאת בלשון התנאים היא אינה ). 10 שם סט, 3סט ' יש(תיבה זו משמשת פעמים אחדות בלשון המקרא  26

 ).לשבתמתוך שחרית " (פאר וכבוד נותנים לשמו: "היא מתועדת גם בלשון התפילה כמו כן. מצויה כלל

: ראו למשל(בדומה למה שמצוי בקטע מן ההיכלות ', עשה'הרבה פעמים ליד הפועל , תיבה זו שכיחה בלשון המקרא 27

פעמים במכילתא  4נקרית (זאת בלשון התנאים היא אינה מצויה כלל בשימוש חופשי לעומת ). 12עח ' תה, 11טו ' שמ

 ").נורא תהילות עושה פלא:"'וכולן בזיקה לפס

לם וכ" :שחריתשל ש "ברכות קב ראו מה שמופיע; שבה גם בלשון התפילה) 6סג ' תה: למשל(ו תיבה מקראית ז 28

   ".ברכות בפיהם ורננות בשפתותיהם

. לעומת זאת בלשון התנאים תיבה זו נדירה ביותר). 13שם , 12ג ' יח: ראו למשל(חה בלשון המקרא תיבה זו שכי 29

 ;]כ, סדר עולם רבה" [ני הרעש ישעיה נתנבא בימי הרעשלפ"(היא מופיעה פעמיים בלבד תוך תיאור מאורע היסטורי 

: שבה ועולה גם בלשון התפילה' רעש' כמו כן התיבה ]).כח, סדר עולם רבה" [ורה בימי עמוס שנתים לפני הרעשגז"

 ).מתוך שחרית לשבת" (אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול"

בית הבלשון  וגם). 12א כב "דה, 4ג ' מש: ראו למשל(' חכמה, תבונה'תיבה זו שכיחה בלשון המקרא במשמעות  30

 .בלשון התנאים היא אינה תלעומת זא). 2ס לה "ב, הסרכים' מג: ראו למשל(שני היא הייתה בשימוש ה

 .הקשורה לקורבן תודה' תודה'בלשון חכמים אנו מוצאים שימוש רק במונח הטכני  31

   ".מעפעפיהמעביר שינה מעיני ותנומה : "למשל בברכת ההתעוררות משינה, תיבה זו חוזרת גם בלשון התפילה32

 .7יד ' ראו זכ 33

 ).18ד ' מש" (ְּכאֹור ֹנַגּה, ְוֹאַרח ַצִּדיִקים: "ראו 34

 .6 לד' שמ: ראו 35
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 38,)275' סי" (חן וחסד" 37,)272' סי" (בוחן כליות" 36,)271' סי" (אלהי האלהים ואדוני האדונים"

  39).276' סי" (להבי אש", )276' סי( "דממה דקה"

 

 :ל"זיקה ללשון חז. ב

מחברי קטעי , כפי שראינו ,למרות הסגנון הגבוה המאפיין את היחידה והנטייה למילים מקראיות

בכמה מקומות מאפיינים  ניתן למצואכך למשל . ל"לא מנעו עצמם מלשון חז שביחידה זוהשיר 

+ ' היה'הצורה המורכבת , ])x2[ ,277 ]x2[ 276, 272' סי(' -ש'הצורן : כגון, מוכרים מלשון חכמים

וצורת ]) 277' סי" [היו קוראין", ]277' סי" [היו אוהבין", ]271' סי" [היו כולן נשרפין("בינוני 

' קלס': כמו כן נקרים ביחידה הפעלים הידועים מלשון חכמים). 276' סי" (לידע"המקור 

' סי" (אלא: "וכן התיבות הבאות 41).'הפך לקבוע'] = 273' סי" [קבעת("' קבע'ו 40)274' "לקלסך("

' חובה, ')270' סי" (זריז" 44,)275' סי" (זכות" 43,)274' סי" (זיע" 42,])273' סי" [בריות("' בריה, ')270

 ).276' סי" (שמא", )275, 270' סי" (קילוס" 46,)275' סי" (נוי" 45,])274' סי" [חובת("

                                                 
 .17י ' ראו דב 36

 .10יז ' יר: ראו למשל 37

צירוף זה עולה גם . כלל בלשון התנאים מתועדואינו ) 17ב ' אס(במקרא  אחתמדובר בצירוף מקראי המופיע פעם  38

 ).מתוך שמונה עשרה" (חן וחסד ורחמים... שים שלום: "בלשון התפילה

 .15סו ' יש: ראו 39

לעומת זאת ). 31טז ' יח, 23ב ב "מל: ראו למשל(' לעג ובוז'משמש מעט בלשון המקרא ומשמעו תמיד  פועל זה 40

י "מכילתא דרשב; דברים שנה, ספרי: ראו למשל(' שבח, תהילה': בלשון התנאים משמעותו של פועל זה היא הפוכה

 )323: א"תשמ(ראו מורשת ; יווניתוטים לראות בו כגזור מן הבאשר למוצאו של פועל זה רוב החוקרים נ). יד, יד

). 23כב ' מש, 8מלאכי ג : ראו למשל(' רימה, עשק, קיפח'משמש מעט בלשון המקרא ותמיד במשמעות ' קבע'הפועל  41

 ).362: א"תשמ(ראו מורשת ; עות של הפך לקבוע כפי שמופיע כאןבלשון התנאים הוא נפוץ ביותר במשמ

 ).28-27]: ג"תשכ[ב "תשל(ראו קוטשר על שימושה של תיבה זו בלשון חכמים  42

, מכילתא( "'נוע תנוע ארץ'' שנ. ין נייע בכל מקום אלא זייעא -וירא העם וינועו'": מכילתאב מה שמופיע ראו למשל 43

 ]).236' עמ[בחדש ט 

ות מאפיינים את לשון חכמים והתיבה –לעומת זאת שמות עם הסופית . תיבה זו אינה משמשת כלל בלשון המקרא 44

 ).ד,סוטה ג; ו,משנה כתובות יג: ראו למשל(ל "נפוצה ביותר בספרות חז' זכות'

; ח,ראו למשל תוספתא כתובות ד(בלשון התנאים תיבה זו נפוצה ביותר . תיבה זו אינה מופיעה כלל בלשון המקרא 45

 ). ד,ספרא נדבה ד

 ).339, 334: ז"תשכ(ראו בנדויד ; בלשון חכמים' נאה'המקראי הוחלף ב' יפה' 46
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: כגון, סיף גם כמה צירופי לשון המוכרים מלשון חכמיםעל הדוגמות שהובאו יש להו

 x2[,49[ 272' סי(' -בזמן ש' 48 ,)271' סי" (בעלי גבורה" 47,)270' סי" (איבה ותחרות... קנאהשנאה ו"

 50).274' סי" (חי העולמים", )276' סי('  -כמה ש'

תקופת גם כמה שימושי לשון שאין להם תיעוד קודם ל ניתן למצוא שביחידה זובחומר 

: כגון הפעלים; ל"של לשון חז )יחסית( האמוראים ומעידים על זיקה לרבדיה המאוחרים

וצורת הרבים  53)271' סי" (בעלי צדקה: "הצירוף 52,)274' סי" (תתקלס" 51,)274' סי" (תתהדר"

  54).272' סי" (שלהביות"

   

                                                 
יניהן איבה אני שב עלפי שיש מעלות זו למעלה מזו שומ... כן  ובאין כת 'שיר למעלה'' :ררבי אומ" :ראו למשל 47

 אהקנ' נאהיהן איבה שמה כוכבים אין בינ. 'לםלעו כביםככו יםומצדיקי הרב' רלוממוד תל. שנאה קנאה ותחרות

 ]).105' עמ ,הורוביץ ורבין' מהד[דברים מז , ספרי" (יםכך צדיק רותותח

" איש בעל כוח ובעל גבורה חתיכה ופסיפס: "והוא עולה רק בלשון התנאים, צירוף זה אינו מצוי בלשון המקרא 48

מצוי גם  דומהצירוף  ).במדבר צב, ספרי" (שיהיו בעלי חכמה ובעלי גבורה ותיקין בפסיפוס"; )טז, ספרי זוטא כז(

 ).262: ד"תשנ(מן 'תורג ראו; )מתוך שמונה עשרה" (בעל גבורות: "בתפילה

' עת'לעומת זאת התיבה )..6ב ' נח, 1ג ' קה(מצויה פעמים אחדות בספרים המאוחרים של המקרא ' זמן'התיבה  49

בלשון . בחלק הארמי של המקרא' זמנא'כמו כן מצאנו אף את ). פעם 300-כ(תר במקרא שכיחה ביו, הנרדפת לה

 .התנאים תיבה זו הופכת לנפוצה ביותר

בלשון התנאים ]). 4כו ' יש" [צור עולמים"הצירוף הקרוב ביותר אליו הוא (וף זה אינו מצוי בלשון המקרא ציר 50

י "מכילתא דרשב; פסחא טז, לתאמכי: ראו למשל(חי העולמים , חי עולמים, חי עולם: דומיםצירופים כמה מצאנו 

מלך אל חי "; )מתוך ברוך שאמר" (ולמיםנגדלך אלקינו יחיד חי הע: "צירוף זה עולה גם בלשון התפילה). ז,טו

 ). מתוך ישתבח" (העולמים

השימוש בהתפעל אינו מצוי ). 6כה ' מש(ובהתפעל יש ממנו צורה יחידאית , משמש מעט בלשון המקרא' הדר'הפועל  51

 יש להוסיף שהוא מצוי גם. כמו כן הוא מצוי הרבה בארמית. והולך ומתרחב מאוחר יותר, כלל בספרות התנאים

 ).142: ד"תשנ(מן 'ראו על כך תורג ;)מתוך ברכת המזון" (עלמי עולמיםויתהדר לעלם ול: "בלשון התפילה

עו , ז,חגיגה א, ירושלמי: ראו, המוכר מלשון חכמים מתועד בהתפעל רק במקורות מימי האמוראים' קלס'הפועל  52

 .ב"זבחים קטו ע, בבלי; ג"ע

 .ר ג"במד; א לג"ראו פרד, מתועד רק במקרות מאוחרים יותר' דקותבעלי צ'הצירוף . מא,ר א"ראו למשל איכ 53

כשני גיזירי  -'כעצים'("...צורה נדירה זו מתועדת לראשונה בירושלמי . )6x(צורה זו מתועדת גם במעשה מרכבה 54

נם אנו מא). 65-64: 2006(ראו ראנד ; בפיוטומעט גם ]) א"לז ע, ג,נדרים א..." [כשלהביות שלאש -'כאישים'. עצים

ית בה יש באה מהארמית הארץ ישראל' ית–'אבל יש להעיר שיתכן שהסופית , המקראי 'שלהבת'מכירים את השם 

 ).'שלהבי, '551: 1990, סוקלוף(' שלהביתא'את הצורה 
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 :זיקה ללשון הפיוט. ג

גם ביחידה זו צורות לשון , כצפוי, זימן, יקפוסגנון השירי שביחידה וגיבוב הנרדפים החריג בהה

בבניין התפעל ' אדר'כך למשל אנו מוצאים את השימוש בפועל . שעולות אצל הפייטנים הקדומים

בבניין ' עלה'וכן שימוש בצורת המקור של  56])274' סי[ לאדרך(ובצורת מקור  55])274' סי[ תתאדר(

 58,])275' סי[' תפארת'בהוראת ( אדרת: התיבות וניתן להוסיף גם את 57]).274' סי[ לעלך(פיעל 

 61).270' סי(' תפארת'בהוראת  פאר-ו 60)275' סי( ליבוב 59,)275' סי( וותיקות

 ניתןכך  .כמה צירופי לשון  המוכרים מלשון הפייטנים שביחידה זוכמו כן נקרים בחומר 

 264' עמ( 'נידון ביחידה דש, ])270' סי" [כרובי כבודך(" xכרובי את הצירוף הטבוע בדגם   למצוא

                                                 
מלך 'ה "מתוך היוצר לר( לתה מרבבהונדג // בים ובחרבה נתאדרתה // תהום רבהלך מ": ראו למשל אצל הקליר  55

  ;)27-25' שו', וםאמיץ ואי

קדומה מאז קשבי  // קץ קרב שבעים לשון בבארי // לאדריקראוי יעקב ומכונה ישראל ": ראו למשל אצל הקליר 56

" לאדרהלבוש תפארה לך // לגודל מי יוכל לספרה"; )198-196' שו', אגמי קרים'מתוך הסדרי דיברין לשבועות " (דברי

 ).5-4' שו', זכירהאומצך בזה יום א'כ "מתוך הקדושתא ליו(

" לעלםלמעלה  // כבוד להכפילם // יקר להללם // טובות לכללם: "ראו למשל ביוצר אנונימי קדום לשמיני עצרת 57

טפסרי קלל  // לעלךישיקו כנף " :וכן בקדושתאות המיוחסות ליוסי בן יוסי; 12-9' שו', יוצר אמונים אשר נאספו'(

על צורות מקור שכאלה  ).16-13' שו', תבל ומלואה לך'מתוך ( .ארבעת היתעלך זיוו // חייה ואופן הועילך // מועילך

 ).112: ו"תשנ(בלשון הפיוט ראו גם ייבין 

ת יותר במשמעות של עולה רק בספרות מאוחר" אדרת"שם העצם  המופשט ). 9-8: ג"תשי(נדב -לדברי זליקוביץ 58

//  ביום שמיני עצרת: "כגון, מציינתהיא דומים למה שתיעוד לו במקורות פייטניים ק ברם מצאנו. 'הדר ותפארת'

כאדירי "; )11-9 'שו', ביום שמיני עצרת אדרו': ע"מתוך יוצר אנונימי קדום לשמ" (חיילי עדת גברת // באדרתזמרו 

; )12-11' שו, מאת יניי' כי תרבה להשיב'אשית מתוך הקדושתא לשבת בר" (שנאדר בקוד//  קדושה באדרת מעלה

 ).4-3' שו, מאת יניי' וטרת ברבות[...]'מתוך הקדושתא לשלוש רגלים " (אדרתח צ[...] ועים אופנים  // ה עתרתיגלה ל"

 //  נוכת אוויית בירת גילתךח" :ראו למשל; )3x(תיבה זו מתועדת כמה פעמים אצל הפייטנים ובייחוד אצל יניי  59

//  הוד הגיון הצנע היה אדון"; )14-13' שו', וית בירתחנוכת א'מתוך הקדושתא לחנוכה " (וותיקותךהיכל חדש דירת 

' ותיק'מילה זו הגיעה משם התואר ). 6-5' שו', אגיד אילות'כ "מתוך הקדושתא ליו" (וןויעוד וידוי וסת אר ותיקות

כך המעירה על ) 11: ג"תשי(נדב -וראו גם דבריה של זליקוביץ). 64: 2006(וראו גם ראנד  ;המוכר בלשון חכמים

 .אצל הפייטניםרווח ) 275' סי(' וותיקות' 'וועד'צמד הש

על פי מאגרי המילון ). רו-רב: ו"תש(לדיון בעניינו ראו גם זולאי ). 9ש ד "שה(מוכר גם מן המקרא ' חוזק'לשון ' לבב' 60

אליצור אצל הפייטן רבי פנחס ראו ' ליבוב'על ). x8(מתועדת אצל יניי לבדו מספר רב של פעמים זו ההיסטורי מילה 

 ).29הערה , 183-182: ד"תשס(

 ).288' עמ(' ראו יחידה ה 61
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מתועד אצל , שמלבד היקרותו בהיכלות רבתי, )277' סי( מחנות קדושיםוכן את הצירוף , )ואילך

אשר , )276' סי" (עין לא תשור איה חנותך: "דוגמה נוספת היא הצירוף הלשוני 62).x5(הקליר 

' מהד" (ִאֻּוי ֲחִנָּייֶת$/ ן ָלׁשּור ֵאין ַעיִ :"'לואז באין כ'כ "מופיע כמעט באופן מדויק בסדר העבודה ליו

במקרה זה אין מדובר  גם, בין המקורותזיקה ברורה לעין  שנגליתלמרות ]). 63: ז"תשנ[יהלום 

 . במונח טכני וקשה לעמוד על כיוונו של קשר זה

 

 : זיקה ללשון התפילה. ד

דוגמאות לכך ניתן  .משופעת במטבעות לשון ובצירופים המוכרים מן בתפילה זויחידה , כאמור

מחדש בכל " 64;)270' סי" (פועל גבורות" 63;)271, 270' סי" (אתה הוא: "כגון, להעלות למכביר

 67;)271' סי" (הגדול הגבור והנורא"  66;)270' סי" (לאדיר לאביר לאמיץ לברוך" 65;)270' סי" (יום

" משלשים קדושתך" 69;)272' סי" (משפיל גאים ומגביה שפלים" 68;)271' סי" (אתה הוא אדון"

, תתברך, תתפאר, תתנשא, תתרומם, תתהדר" ;)273' סי" (כדבר שנאמר" 70;)274, 273' סי(

                                                 
 // כמעט נוצצי קדישין // מחנות קדושיםמצאוני : "שגם אצלו מדובר בכינוי למלאכיםקליר למשל אצל ה ראו 62

 ).15-13' שו', קול אופנים[...] 'מתוך היוצר לפסח " (םהשבעתי שרפי חששי

  והשוו למה; "בעל הישועות ובעל הנחמות אתה הואכי " :ז"ברהמליצנו לרצה והח'מה שמופיע בתוספת  ראו 63

 )270' סי" (פועל גבורות מחדש חדשות אתה הוא: "בהיכלות רבתישמופיע 

 לאל ברוך נעימות יתנו כי הוא": יוצר מברכת , צירוף זה מוכר מקטע תפילה שמתוארך לתקופה מאוחרת למדי 64

זה ח: "קדוםאנונימי ראוי לתת את הדעת שהוא מופיע כבר בפיוט , ברם ".חמותמלת ובעל ועושה חדשו פועל גבורות

 ).62-61' שו', אנהם בכל כוח'מתוך הפיוט לגשם " [וסד בעדם חול / חילקם לתוך ים // פועל גבורות / נוראות

 ".אשיתתמיד מעשה בר המחדש בכל יום  המאיר לארץ ולדרים עליה: "שחריתשל ש "ברכות קראו מה שמופיע ב 65

האל הגדול הגבור והנורא  :ראמ. חנינא' הוא דנחית קמיה דרה" :לגיבוב המופיע בתפילה הנזכרת בתלמוד והשוו 66

 ).ב"ברכות לג ע, בבלי" (והאדיר והאמיץ והעיזוז והיראוי החזק והאמתי

 .ראו הערה קודמת 67

   ".מלך גבור לריב ריבם ךלעמ ןאתה הוא אדואמת ": שחריתשל  ש "קל 'אמת ויציב'ת ברכמה שמופיע ב ראו 68

  ".םנוים ועוזר דליעסירים ופודה ומוציא א מגביה שפלים, יםאמשפיל ג): הערה קודמת(שם  ראו 69

נועם //  בתוך הדרת קודש// דש ואופני קו //  דהרות עם קודש: "ראו למשל. מטבע זה מצוי גם בתפילה וגם בפיוט 70

 הנערץ בסוד קדושים"; )28-25' שו', בימים אדירים אתא'פרשת זכור מתוך היוצר האנונימי ל" (דשמשלשים בקו

אשעך 'מתוך קדושת נעילה " (חידוש זמר קדושה משלשים בשער זבולך יקדישוך תרשישים ונאדר בקהל מקודשים

 ).'בשעת נעילה
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אחד מאלף אלפי אלפים  72;)274' סי..." (שכן חובת כל היצורים מלפניך" 71;)274' סי" (תשתבך

' סי" ('יברוך אתה י" 74;)276' סי" (על הראשונים ועל האחרונים" 73;)276' סי" (ורוב ריבי רבבות

, חלק גדול מצירופים אלה יסודם במקרא ומשם הגיעו לתפילה 76).277' סי(חכם הרזים " 75;)277

כך שתמיד יכולה לעלות האפשרות שהן מחברי התפילות והן מחברי ההיכלות שאבו זאת מן 

 אולם, ברם ניתן למצוא גם צירופים שאינם מופיעים מפורשות במקרא. המקרא באופן בלתי תלוי

 .האם מחברי התפילה הושפעו מלשון ההיכלות או שמא להיפך: לנו דרך לדעת מי הושפע ממיאין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
על כולם ו: "ראו למשל מה שמופיע בתפילת העמידה, ים הרבה בלשון התפילותפעלים אלה בגזרת התפעל חוזר 71

  ".יתברך ויתרומם וישתבח שמך וזכרך מלכנו לעולם ועד

הודות להלל לשבח ל י אלינו ואלהי אבותינו'שכן חובת כל היצורים לפניך י: "'נשמת כל חי'והשוו למה שמופיע ב 72

   ".לפאר לרומם

 רבבות סובבים את ם לפניו רבו רביעמדיאלפים  אשר משרתיו אלף אלפי" :שחריתלש "ברכות קראו מה שמופיע ב 73

אלהינו ואלהי אבותינו ' אין אנו מספיקים לאמר לפניך יי: "בברכת השיר לנשמת כל חי ראו מה שמופיע וכן ".כסאו

 ".אחד מאלף אלפי אלפים ומריבי רבבות הטובות

על הראשונים ועל  ,ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך: "ש של שחרית"וראו מה שמופיע בברכת אמת ויציב בק 74

 ).29א כט "דה: למשל" (ָהִראֹׁשִנים ְוָהַאֲחֹרִנים"זה מבוסס בוודאי על הצירוף המקראי  ףצירו. "האחרונים

 .2קיט ' ראו תה 75

לפי שאין פרצופותיהן . ברוך חכם הרזים :רהרואה את אכלסין אומ" :תאתוספוראו את לשון הברכה המוזכר ב 76

 ).ב,ו ברכות" (דומין זה לזה ואין דעתן דומות זו לזו
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 צירופים אופייניים לספרות ההיכלות  .3

 

חכם הרזים ואדון "ו) 275' סי" (חי העולמים: "שני כינויים לאלנזכרים  בחומר שביחידה זו

יש לציין שהוא מופיע תמיד בסופי ' ון הסתריםחכם הרזים ואד'באשר לכינוי ). 277' סי" (הסתרים

לעיתים ברור שמדובר . 'חכם הרזים ואדון הסתרים' ברוך אתה יי'פסקאות כחלק מן הברכה 

בשל כך יש לחשוד שמדובר בתוספות . בתוספת שהודבקה שאינה קשורה במישרין לתוכן הפסקה

חי '. ון בו כחלק מן החומרדועל כן לא א 77,ששייכות לעורכים ואולי אף למעתיקים מאוחרים

אינו נמנה על הצירופים האופייניים לספרות ההיכלות ואינו נקרה במקומות נוספים ' העולמים

 .בספרות זו

: כגון, שחלקם נידונו כבר בהקשרים אחרים, כמו כן אנו מוצאים כמה כינויים למלאכים

' סי" (מחנות קדושים", )270' סי" (שרפי להב", )270' סי(, "כרובי אש", )270' סי" (כרובי כבודך"

בנוסף לכך ניתן למצוא עוד כמה כינויים שלא ברור מן ההקשר האם הם מתייחסים לבני ). 277

בעלי ", )שם" (בעלי צדקה", )שם" (בעלי גבורה", )271' סי" (בעלי גדולה: "כגון, אדם או למלאכים

שרפי ך רשימה זו ראוי לדון בדגם מתו). שם" (בעלי אמונה", )שם" (בעלי קדושה", )שם" (חסידות

x בהקשרם של כינויי המלאכים יש להעיר שאנו . אשר מתועד יותר מפעם אחת בספרות ההיכלות

דומה שאין זו יד המקרה ששם . 'מטטרון'את השם ) לראשונה בהיכלות רבתי(מוצאים ביחידה זו 

 78).ראו לעיל(גשת בתוך קטע שזרותו לשאר החומר שביחידה מור 277' זה נזכר דווקא בסי

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).ז"תשמ(לדיון במקומה של סיומת זו ובקשר בינה לבין התוכן שבו היא משובצת ראו שלוטר  77

כמו כן ראוי להעיר על זיקתו של . 'מאפיין בספרות ההיכלות בעיקר את המקרופורם חנוך ג' מטטרון'השימוש בשם  78

 .7 הערה, לעילשם זה לבבל ולמאגיה הבבלית ראו 
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 xשרפי 

 

הופעתו של צירוף זה מתאשרת גם מקטע . מופיע פעם אחת בהיכלות רבתי שרפי להבהצירוף 

י "כ[ 269' סי" (עומדים]סביבות    שרפי להב]גאה על כרובי אש  ]כרובי כרוביך   : "מקביל בגניזה

 79,"שרפי להבה"את הצירוף  במקומות אחרים בספרות ההיכלות ניתן למצוא כמה פעמים]). 1ג

' סי" [שרפי אש", ])אי "כ[ 585' סי" (שרפי מעלה: "כגון ,x שרפיוכן צירופים נוספים מן הדגם 

בדומה ]). אי "כ[ 725' סי" (שרפי הוד"ו]) וי "כ[ 50' סי', חנוך ג" (שרפי כבוד", ])אי "כ[ 596, 590

 . היכלות כאחד מכינויי מלאכיםמשמש ב' שרפים'ברור למדי שאף '  אופנים'ול' כרובים'ל

המתוארים כסוג של יצורים מיתולוגיים שמראם היה ' שרפים' ניתן למצואבמקרא  

' שרפים'דומה שמכאן ועד להפיכת . כפי שהיה מוכר במזרח הקדום 80,כדמות נחשים מעופפים

 בייחוד לאור העובדה שהם נזכרים במראה של 81,לכינוי עבור מין מלאכים המרחק הוא קצר

אינו מצוי  xשרפי הדגם , מכל מקום. ישעיה כעומדים ליד האל וניתן להבין שהם משמשים אותו

 . לא בספרות מימי הבית השני  וגםבמקרא 

ככינוי לנחש ופעמים ספורות ככינוי למלאך  שרףאת השם  ניתן למצואל "בספרות חז

כיב השני של הצירוף הנקודה המעניינת עולה מעיון במר, ברם. בדומה למה שמצאנו בהיכלות

' שלהבת'ל אין למצוא שם מקראי זה ותחתיו משמש השם "בלשון חז 82.)ה(להבהשם : הנידון

                                                 
]). וי "כ[ 72, ]וי "כ[ 42, ]וי "כ[ 3, ]וי "כ[ 2' ראו סי(' אותו מספר פעמים במקרופורם חנוך ג כך למשל אנו מוצאים 79

ופעם אחת בחיבור מעשה מרכבה ]) אי "כ[ 776, ]אי "כ[ 801||  781||  726' סי( כמו כן הוא מופיע בסדר רבה דבראשית

, יקה לספרות ההיכלות שנמצאה באוסף מוסאיוףכמו כן הצירוף מופיע גם בקערת השבעה בעלת ז]). אי "כ[ 590סי (

שלם לכון אופנים , שלם לכון גלגלי מרכבה, )ה(שירפי להבשלם לכון ): "[...] 1995(ושפורסמה על ידי שאול שקד 

 [...]".ויכרובים 

הנטייה הכללית לראות בהם . חוקרים שונים עסקו בעניינם של השרפים הנזכרים בתיאור ההתגלות לישעיהו 80

 . רים מיתולוגייםיצו

בדומה , σεραφιν ,seraphim: אלא הועתקה בלבד, לא תורגמה תיבת שרפים 6,2ו ' ובוולגטה ליש בתרגום השבעים 81

מכאן מסתבר קראו בשרפים וכרובים שמות של . למה שנהגו בתיבת כרובים שלעולם אינה מיתרגמת אלא מועתקת

וניתן לראות גם בכך ראייה לזיהוי בין שרפים למשרתי " שמשין"ראוי להעיר שבתרגום יונתן מתורגם . סוגי מלאכים

 .האל בדומה למלאכים

 ).1984-1982(האוסמן לדיון סמנטי ואטימולוגי של שם זה בספרות המקרא ובספרות המזרח הקדום ראו  82
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רק במדרש המאוחר ישנה חזרה מוגבלת  83.הנפוץ הרבה גם בלשון התנאים וגם בלשון האמוראים

של  אחתהיקרות אפילו  מופיעהבתוספת מאוחרת לדברים רבה הנדפס . לשימוש בשם להבה

מכל  84).אם כי במהדורתו של ליברמן לא נמצא הקטע המכיל צירוף זה(  'שרפי להבה'רוף הצי

מקום יש בידנו ראייה נוספת לכך ששימוש לשוני השגור בהיכלות מופיע לראשונה רק ברובד 

 .המדרשים המאוחרים

שרפי היקרויות רבות הן של שימוש בצירופים מדגם  מתועדות, לעומת זאת ,בלשון הפיוט 

x  כך אנו מוצאים בקדושתאות המיוחסות ליוסי בן יוסי. )ה(שרפי להבוהן של הצירוף הספציפי :

עטופים  // החצובים במאמר שרפי להבה // נפנים כהרף לשיר ולזמר // מילול נעימים ליגמר"

לעומת היעדרו של ). 16-13' שו', אהדר לאלי זה אשר יעץ'מתוך הפיוט ( פאר בשבח הנאמר

של  רבים מתועדים מופעיםהרי שבפיוט  ,)עד לרובד התנחומא(ל "בלשון חז )ה(הבלהשימוש בשם 

במעמד  שרפיםות נוספים המכילים את צורת הריבוי כמו כן בפיוט עולים צירופי סמיכ. שם זה

המתועד  ")ה(שרפי  מעל" :כגון הצירוף(בספרות ההיכלות  שניתן למצואבדומה לאלו של נסמך 

 ).כמו יניי והקלירבין השאר אצל פייטנים 

ניתן לומר שיש מקום לחשוד בכך שהצירוף הנידון מעיד על זיקה ספרותית כל , לסיכום 

ואף (במקור מדרשי  גםאולם כיוון שמצאנו אותו , שהיא בין הפייטנים השונים לספרות ההיכלות

מכל . םיש להסתפק בבואנו להחשיבו כראיה לזיקה ספרותית בין שני הקורפוסי, )מסופק יש לומר

מקום גם במקרה זה אין מדובר במונח טכני ולא ניתן ללמוד ממנו על כיוונה של הזיקה 

 .הספרותית בין המקורות

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
יעה שלוש מילה זו מופ. ב"היא צורת ַשְפֵעל משורש לה 'שלהבת'המילה אפשר ש. בערכו, מילון, ראו יאסטרוב 83

 .והשוו גם למצוי בארמית הארץ ישראלית ובסורית, )30איוב יט ; 6ש ח "שה; 3כא ' יח(פעמים במקרא 

מראה שהגרסה שהדפיס היא זו של בני  XIII)' ראו דבריו בפרק המבוא ובייחוד מסקנתו בעמ(ליברמן במהדורתו  84

 .ספרד ואילו דברים רבה הנדפס הוא של בני אשכנז וצרפת
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 סיכום ומסקנות. 4

 

 תחום הלשון) 1

כך .  זומאפייני הרובד ההימנוני של היכלות רבתי השתקפו גם בחומר השירי המופיע ביחידה 

. מילים המקראי וכן יצירה של כמה צורות חדשות וייחודיותזיקה חזקה לאוצר ה הודגמהלמשל 

המוכרים מלשונם של הפייטנים ) הן בתחום השם והן בתחום הפועל(כמו כן כמה שימושי לשון 

מכל מקום לא מצאנו את . הקדומים מתועדים בחומר שלפנינו ומעידים על זיקתו ללשון הפיוט

וגם מצד תבניתם של השירים שלפנינו יש , יהחופש והיצירתיות המאפיינים את הפיוט הקלאס

המאפיין את , כמו כן גם שיבוץ של מטבעות תפילה שונים. קלאסי-לשייכם לרובד הפיוט הקדם

 .בחומר שביחידה זומצוי הרבה , הרובד ההימנוני בהיכלות רבתי

 

 תחום הספרות) 2

שראינו במקומות  ממצאים השונים מהותית ממה העלהביחידה זו לא  הדיון המובאבתחום זה 

', xשרפי ' xכרובי 'הדגמים  כגון(מצאנו כמה צירופי לשון המתועדים אצל פייטנים שונים . אחרים

על זיקה , ככל הנראה, אשר מעידים, )'עין לא תשור איה חנותך'והביטוי ' מחנות קדושים'

ו בכל אחד אם כי לא ניתן לשער את כיוונה של זיקה ז, ספרותית עם חומרים מספרות ההיכלות

 .ממקרים אלו
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 תוצאות ומסקנות

 

להלן אבקש לסכם את תוצאות המחקר ומסקנותיו בהתאם למטרותיו כפי שתוארו בפרק המבוא 

כמו כן יצוינו ההיבטים שניתוחם חורג ממסגרתה של עבודה זו ואשר ראויים ). 39-22' עמ, לעיל(

לשון תחום ה: המסקנות יחולקו לפי התחומים המרכזיים שבהם עסק המחקר. עדיין למחקר נוסף

 ונוגעותהדיון  הנגזרות מןסעיף נפרד יוקדש לדברי סיום ומסקנות כוללות . ותחום הספרות

 .לתהליך התגבשותה של ספרות ההיכלות

 

 :תחום הלשון) 1

בין חלקיו של היכלות  הבדיקה הלשונית המוצעת בעבודה זו חשפה הבדלים שונים בסגנון ובלשון

שיר  חומרים המכילים קטעי :לכמה חלקים מרכזיים החומר שנבדק למעשה ניתן לחלק את. רבתי

כמו (קטעים הנושאים אופי תיאורי לעומתם ו) 'הרובד ההימנוני'יכונו גם אשר ( והמנונות שונים

בדומה למעשה עשרת הרוגי (או סיפורי ) 'למשל ההדרכות לעלייה בעולם העליון ביחידה ה

ללשון  בנטייהמתאפיינים ) הימנוניהרובד ה(הקטעים השיריים באופן ברור למדי ). מלכות

הקטעים שאינם שיריים  ,לעומת זאת .שימוש נרחב באוצר מילותיה וצירופיהובהמקראית 

כיוון שגם קטעים אלה , ברם. מתאפיינים בזיקה ללשון חכמים הן בדקדוק והן באוצר המילים

אנו נמצא ) ן חיהולא לשו(משקפים לשון ספרותית ) הקטעים שאינם משתייכים לרובד ההימנוני(

שבות בטקסטים  מים ואשר חלקןשימוש במילים מקראיות שנפלטו מלשון חכ בהםגם 

, ל המאוחרת"ספרות חז :דוגמת ,שמתאפיינים לעיתים בסגנון כתיבה גבוה ובלשון ספרותית

  .הפיוט והתפילה

, הודגמה לא רק בחזרה ללשון המקראיתהזיקה לשכבות המאוחרות של לשון חכמים 

שגם  ,אם כן ,נמצא. ם בשימושי לשון המתועדים לראשונה רק בספרות האמוראית ואילךאלא ג

 ,יחד עם זאת. החומרים הקדומים שמהם מורכב היכלות רבתי אין להקדימם ללשון האמוראים

שימושי לשון המאוחרים לשכבה זו ומשתייכים למדרש המאוחר  ניתן למצואבחלקים מסוימים 

אם ננסה  .ובכמה מקרים אף ללשון המשתקפת בכתבי הגאונים) מדנודוגמת ספרות התנחומא יל(

הן על פי הלשון והן  -לעשות סדר בדברים ולמפות את הממצא שבידנו נוכל לומר שסמני הקדמות

חומר . הורגשו בייחוד ברובד ההימנוני -)הקשורות בסגנון ובמבנה השירים(על פי ראיות נוספות 

מעיד על כך גם השימוש יתכן שו', עלייה השמיימה ביחידה הקדום יחסית משוקע גם בתיאורי ה
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עריכה  ועבר אלו ברור שחומרים, עם זאת ).יםאם קשה לפענחה בגלל שיבושי מעתיקגם (ביוונית 

המנוני [ובייחוד ביחידה הפותחת (בשלב מאוחר ואנו מוצאים לאורך הטקסט כולו  מסוימת

רובד (' רובד הלשוני שניתן לכנותו לשון חכמים גזיקה ל]) 'יחידה ג[ובחומר המרטירי ] הגדולה

תקופה הגאונית עלו לאיחור והמלמדות על לשון המאפיינת את ההצטברות של עדויות ). התנחומא

נמצאנו למדים אפוא שיש לפנינו טקסט שזמן התהוותו פרוס על פני תקופות . בקטעי החבורה

להראות כיצד שלבים אלה  בקשאבהמשך . ארוכות ועבר לאורכן שלבים שונים של עריכה

בהתגבשותה של ספרות ההיכלות דומים מאוד לשלבים השונים שחלו בהתפתחותה של ספרות 

 .כפי שתוארו במחקר, התנחומא ילמדנו

לות ללשונם של הפייטנים במחקר הנוכחי התבררה גם מקומה של הזיקה של לשון ההיכ

ברם יש לשים לב שלא כל קטעי  .ימנוניברובד הה בייחוד זו נחשפהעיקרה של זיקה . הקדומים

וניתן להבחין למשל , עשויים מעור אחד, כפי שמעיד עליהם גם מבנם, השיר בהיכלות רבתי

' שירת הכסא'שריכוז גבוה במיוחד של שימושי לשון פייטניים מצויים דווקא בקטע המכונה 

ו האחרים של גם בחלקי פייטנייםשימושי לשון מצאנו  ושםעם זאת פה ]). 251' סי[' יחידה ה(

בהקשר זה ראוי לציין שידוע שגם בשלביה ). במיוחד בתחום של צירופי המלים(היכלות רבתי 

 ניתן למצוא שימושי לשון פייטניים ואי לכך) למשל ברובד התנחומא(ל "המאוחרים של לשון חז

 . ן זולשכבת לשו) בגיבושו הנוכחי(לזיקתו של היכלות רבתי עדות ניתן לראות גם בכך 

דוגמות  נמצאו לרבות מן התכונות הלשוניות המאפיינות את לשונם של הפייטנים

במשקלים  :כגון( שימוש במשקלים פייטניים מוכרים: ניתן לציין כך למשל. בהיכלות רבתי

, 'סילול': כגון[ במשקל קיטול ו] 'זהיון': כגון[במשקל קטלון  1,]'ַּבַהל'ו 'ֶאֶדר': למשל[ יםסגוליה

 יצירת מילים חדשות באמצעות 2;צורות ריבוי מיוחדותב שימוש; )]'ליבוב, ''שיגוב', 'עילוץ', זעילו'

ושימוש  4רשים ארמיים שהולבשו בלבוש עבריאו באמצעות שימוש בשו 3היקשו זיווג צורות

                                                 
, אוי להעיר ששימוש במשקלים סגוליים דוגמת מה שאנו מוצאים בפיוט מתועד במקומות שונים בספרות ההיכלותר 1

: במסכת היכלות 'ֶעֶלז'ו]) 71' סי'; חנוך ג" [ובעמוד אש ועמודי להבה ורנןבכבוד ביקר חוסן וברוב רנה "( ֶרֶנן: למשל

 ]).25' שו ,א6דף  ,י פ"כ[" קול רון וקול גיל קול עלז ועלוז וקול עיזוז וזמר("

 ).228' עמ; 'יחידה ג(' ערפלים'למשל צורת הריבוי  2

3
 . 'עזירות'ו' אדירות'שהביאה ליצירתן של הצורות ) 251' סי(' אדירות עזירות עריצות': כגון 

אה שב(' כוכיות, ')'חתיכה'= 'מגזרא'שבא מ(' מגזרי, ')'מטאטא נצרים'= ' מבינא'שבאה מ(' מבינים': כגון 4

  ).ח"תשס(ראו אליצור ; שימוש בארמית בצורה כזו מוכר גם כן מן הפיוט. 'תופעה מטאורולוגית'= 'כוכיתא'מ
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כמו כן מצאנו צורות  5.במבנים תחביריים המוכרים מן הפיוט כגון סמיכות שגב וסמיכות הפוכה

וסמיכויות באופן יצירת דגמים שונים של צירופי לשון ובייחוד  6המתועדות רק בפיוט מיוחדות

מכל מקום השוואה מלאה ללשון הפיוט ראוי לה שתעמוד לא  7.שעשו הפייטנים המזכיר את מה

ובהתאם לכך יש לחדד מה הם המאפיינים של לשון הפיוט  ,רק על הדומה אלא גם על השונה

המצויים יצירתיות חופש ו באותו מדוברשעדיין אין  יש להדגיש אפוא. הנעדרים מלשון ההיכלות

שמתועדות בהיכלות רבתי כמה צורות ייחודיות ולמרות . פיוט למן תקופתו הקלאסיתבשפע ב

את המאפיין הידוע  למשל בשום מקום בהיכלות רבתי  ,לא מצאנו 8,ושימוש ייחודי בכמה פעלים

חדשנות ויצירתיות  היעדר יחסי של 9.י"על דרך עו וליםמלשון הפיוט של קיצור הפעלים העל

וראוי להזכיר שגם מבחינת מבנם וצורתם של . קלאסית-מאפיין גם את השלב של הפייטנות הקדם

נמצא אפוא שגם . קלאסי-ברובד ההימנוני יש לשייכם לתקופת הפיוט הקדם המופיעיםהשירים 

למרות ההבדלים שצוינו . ברובד ההימנוני היבט זה מעיד על קדמותו היחסית של החומר המצוי

 10,שאין להסתפק בתיאורו הכללי של שלום ,בלי ספק, מלמדותמחקר תוצאות היש להדגיש ש

 חוסר היכרות עם זיקה זו הביא. וראוי לה ללשון ההיכלות להתברר גם מתוך זיקה ללשון הפיוט

 שצוין ביחסכפי , ההיכלות לידי טעויות ולפירוש שגוי של ביטויים מסוימים בספרות לעיתים

 זאת ועוד לא ניתן להתעלם עוד מן העובדה שמצאנו .'אש'+ ' זחל'ו 'מרכבהב' + 'שחש' :צירופיםל

פייטנים הקדומים ועל כן יש מובהקים המוכרים מן ה ארץ ישראליםשימושי לשון  בהיכלות רבתי

חוקרים מסוימים לטעון  כפי שרצו, לבבל של מקרופורם זה זיקתו שאלת ביתר זהירות אתלבחון 

 11).על כך עוד בהמשך(

                                                 
רבים מכינויי ). ואילך 121' עמ; 'ראו דיון ביחידה א(' ערבות רקיע': למשל השימוש בסמיכות הפוכה בצירוף 5

 .גבבנויים במבנה של סמיכויות ש' דה דהמלאכים המוזכרים ביחי

' עלה'ושימוש בצורת המקור של השורש  ' לאדרך'ובצורת המקור  ])274' סי" [תתאדר("בבניין התפעל ' אדר' :כגון 6

 ]).274' סי" [לעלך("בבניין פיעל 

 .'xאדירי ' ,'xחשמלי ', 'xשרפי ', 'xכרובי ', 'xאופני ': כגון הדגמים 7

 ]). 274' סי" [תתעלז("בבניין התפעל ' עלז, '])273' סי" [פיןעופ("בבניין פולל ' עוף': את הצורות הבאות :ראו למשל 8

חיבור שאומנם נחשב לבעל קירבה מסוימת , ")צגים אנשי מדות(" למאפיין זה מצאתי אך ורק בספר הרזיםזכר  9

 .לספרות ההיכלות אך מכל מקום אינו נמנה על חיבוריה

 .24' עמ, ראו בדברי המבוא 10

כפי , נטייה לראות בחלקים נרחבים של ספרות ההיכלות כתוצרים בבלייםהחזקת דומה שבשנים האחרונות מת 11

 Hekhalot:וכותרתו הייתה) 2010בנובמבר  14-16(שעלה בכנס שהתקיים לאחרונה באוניברסיטת פרינסטון 

Literature in Context: From Byzantium to Babylonia .ק לדעתי ממצאיה של העובדה הנוכחית מלמדים בלי ספ
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ציון  לא יהיה שלם ללא) ההימנוני שבו הרובדובייחוד (תיאור לשונו של היכלות רבתי  

המאפיין הסגנוני הבולט של גיבוב הנרדפים הביא את מחברי . מיוחדת ללשון התפילותהזיקתו 

שימוש במילים מקראיות ולעשות , הטקסטים שלפנינו לתור אחר מלים מכל שכבות הלשון

גם לשון התפילה . שנפלטו מלשון חכמים) ופעמים הרבה דווקא במלים מקראיות נדירות(

ואכן מצאנו . גיבוב ידועה בחזרתה לשימוש במלים מקראיותתכונת הבאף היא המתאפיינת 

 משותפים )בייחוד ברובד ההימנוני של היכלות רבתי(שרבים משמושי הלשון המקראיים המצויים 

עיקרה של הזיקה ללשון התפילה מוצאת את ביטוייה בתחום של צירופי  ברם. ללשון התפילה

לשון שונים המאפיינים את לשון התפילות והברכות משובצים בקטעי השיר  צירופי. המלים

, כפי שהראה חקר לשון התפילה ,מנםא. אם כצורתם ואם בשינויים קלים ,השונים בהיכלות רבתי

אולם ברור שיש לפנינו צירופים ששימשו לצרכים , ם הללו יסודם הוא מקראירבים מן הצירופי

כבר מתקופת (לדעת החוקרים התקיים  12.ליטורגיים ומאפיינים את המשלב הלשוני של התפילה

דומה . אוצר של צירופים ליטורגיים ששימשו את מחברי התפילות בתקופות השונות) בית שני

כפי , ולחבר, צר זה ולעשות בו שימושירות לעצמם ליטול מאושמחברי ספרות ההיכלות הרגישו ח

 .שכדוגמתן לא מצאנו בשום מקור אחר, ברכות חדשות ממש, שניתן לראות במקרים מסוימים

תפילות וברכות ) 13ואולי גם כתבו(למעשה תהום פעורה בין הקלות שבה חיברו בעלי ההיכלות 

                                                                                                                                            
 על כך ויותר מכל מעידים, ששורשיה וחלקים נרחבים של ספרות זו מעוגנים היטב בסביבה הביזנטית בארץ ישראל

 .שימושי הלשון הפייטניים

צירופים שאינם לא במקרא ולא ) וכן בצירופים הליטורגיים ששובצו בהיכלות רבתי(וניתן להוסיף שישנם בתפילות  12

 ).154: 1958(ראו רבין ; ל"בלשון חז

בדומה לדברי תורה שבעל פה שאסרו חכמים את כתיבתם אסרו בתקופת שכן  ,וראוי להתעכב על נקודה מהותית זו 13

 האמירה וראו גם; 27-26: ל"תש, הברמן; 265 :ב"תשל ,אלבוגן: ראו(המשנה והתלמוד גם לכתוב תפילות וברכות 

 ;]ב"ובבלי שבת קטו ע; א"ז ה"שבת פט ,בירושלמי וכן" [כותבי ברכות כשורפי תורה]: "שבת יד[המופיעה בתוספתא 

כיוון שהרגיש בקול . ישמעאל לבודקו' והלך ר, מעשה באחד שהיה כותב ברכות" ]:שם[בירושלמי  המובאוכן המעשה 

גדול עונש האחרון מן : לוכלשון הזה אמר . נטל תכריך של ברכות וזרקן לתוך ספל של מים, ישמעאל' פעמותיו של ר

עובדה המסבירה תיאורים שונים , ואכן בשום מקום בתלמוד לא נזכר סידור תפילה או רישום של תפילה ").הראשון

, אלבוגן :לעניין זה ביתר הרחבה ראו; ג"ט ע, ה"ת פראו ירושלמי ברכו(המתארים טעויות של שליחי ציבור בתפילתם 

שונה מעמדת חכמים שכן בספרות  העמדלות ספרות ההיכ בעניין זה מציבה). 160 :ז"תשמ, אילן-וכן בר; 265:ב"תשל

מו כן על פי העולה מספרות זו כ). 22הערה  160 :שם, אילן-ראו את תמיהתו של בר(זו נכתבו למעשה תפילות רבות 

כפי שמתוארת מסירתה של החוויה המיסטית בכמה , להעלותה באופן מידי על גבי הכתבבעת מסירתה של מסורת יש 

דם שהיו לוקחין אותן יורדי מרכבה ומעמידין אותם למעלה מהם ומושיבין אותם לפניהם אלו בני א") 1: מקומות

) 2; )228 'סי(" מה שאנו שומעים מלפני כסא כבוד כל מה שאנו אומרים וכלוכתבו צפו וראו האזינו : ואומרים להם
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חבות מעבר לנוסח הקבע של התפילה לבין התנגדותם המפורסמת של חכמים לתוספות והר

 14.הארכה בשבחי האל מעבר למה שמופיע בנוסח הקבע של התפילהלו

  

 תחום הספרות) 2

 שאלת תיחומה ואחדותה של ספרות ההיכלות

ונגזרו ממנו , בתחום צירופי הלשון האופייניים לספרות ההיכלות נגע בעקיפין גם בשאלה זו הדיון

. לדיון המחקרי העוסק בתהליכי עריכתה של ספרות ההיכלותהשלכות  כמה מסקנות שיש להן

הגם שמצאנו ביטויים ושימושי לשון ייחודיים החוזרים במקרופורמים השונים של ספרות 

שתהליכי העריכה  הניתוח המוצע בעבודה זוברור למדי לאור , ההיכלות ומשווים לה אופי אחיד

החומר שמכיל , שונות עריכהזהות מגמות וגם אם ניתן ל, רות זו לא היו מוקפדיםשעברה ספ

מסקנה זו מתאשרת מהבדלי . הוא גולמי למדי ועריכתו נעשתה בצורה רופפת היכלות רבתי

 15;)ובין חלקיו השונים של המקרופורם הנידון( טרמינולוגיה שמצאנו בין המקרופורמים השונים

' ספרות ההיכלות'שמכאן ניתן להסיק  16.שלעיתים משקפים אפילו הבדלים שבתפיסת עולם

דומה גם שהמגמות השונות . לידנו היא למעשה תוצר של יותר מחוג אחד בצורה שבה הגיעה

שהיווצרותה והתגבשותה של ) שעוד נתעכב עליה בהמשך דברינו(לעובדה גם הניבטות בה קשורות 

                                                                                                                                            
ומיד באו כל גבורי חבורה וכל . ..כרעו ונפלו על פניכם,וכל אחד ואחד מכם כששמו יוצא מפיו. בואו ועמדו על רגליכם"

 'סי( "כותביםוהן נופלים על פניהם והסופרים , והוא אומר. נחוניא בן הקנה' אדירי ישיבה ועמדו על רגליהן לפני ר

כפי שעמדה על כך אליאור , ותנו דעתכם לרישומה של דמות הסופר במסורת המיסטית ובספרות ההיכלות ).240

על ] 2009[ראו בעניין זה במחקרה של קצומטה (רים לפעילות בבית הכנסת ולזיקה של שכבת הסופ) ה"תשס(

שם הצביעה על המתח המתקיים בנושא זה עם ההשקפה , התרגומים הארמיים למקרא וזיקתם למסורת הכוהנית

 ).העולה מספרות חכמים

 ).116-115: ד"תשכ(היינמן ; )19-18: ל"תש(ראו הברמן  14

מאפיין בעיקר את רובד העריכה ' במרכבה'+ 'צפה'הצירוף ) 1: שעלו מתוך העבודה ניתן לציין כמה דוגמות לכך 15

מצאנו  )2; שר תורה ובפרט את המקרופורם מעשה מרכבה, קטעי החבורה, הימנוני הגדולה: שמשתייכים אליו

) 3'; אלהי ישראל' ה'+ ) שם מאגי( x: פורם היכלות רבתי ביחס לשם המאגי המשובץ בדגםהבדלים בתוך המקרו

שר ', 'מלאך הפנים': כגון(במעמד של סומך ' פנים'מצאנו מסורות שונות לכינויו של מלאך עליון המכילות את המילה 

 ).'מלאך שר הפנים' 'הפנים

כפי שראינו . 'כבוד)ה(לפני כסא '+ ' ישב'/ ' עמד'הדוגמה הבולטת לכך היא הדיון בעניינם של צירופים מסוג  16

ויש  .ונות בנוגע לסכנות שיש בקרבה לאלבתי והן בספרות ההיכלות בכללותה עמדות שמשתקפים הן בהיכלות ר

עולם תפיסות הבדלים שקשורים בלראות במגמות השונות המיוצגות באפשרות הישיבה או העמידה לפני האל כ

  .מרחק שבין האל לאדםשאלת הביחס ל מנוגדות
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ידם של ובוודאי , תהליך שנפרס על פני דורות רביםהינה  הנוכחיתספרות זו עד שהגיעה לצורתה 

 . יםמקומות שונה בהעורכים השונים ותפיסות עולמם משוקעות ב

במקומו של המקרופורם  קשורה המחקר הנוכחיאחת מן המסקנות החשובות שהעלה  

ידם של עורכי טקסט זה לא הצליחה לטשטש את . בתוך הקורפוס של ספרות ההיכלות' חנוך ג

ו שרווחת במקרופורמים האחרים של העובדה שהוא משתמש בטרמינולוגיה שונה מהותית מז

וניתן לראות בכך בבחינת תנא , לאורך העבודהלכך עלו רבות דוגמאות  17.ספרות ההיכלות

יתכן אפוא  18.מן הכיוון הלשוני לכמה מחקרים שעמדו על שונותו של מקרופורם זה, דמסייע

מקום להציב  הוא תוצר של מעתיקים מאוחרים ויש' יורדי המרכבה'שהכללתו בצמוד לספרות 

 .סימן שאלה בנוגע למידת שייכותו לשאר החומר ההיכלותי

על קשרים שונים מבחינה סגנונית ולשונית בין  גם הצביע הניתוח המוצע במחקר הנוכחי 

נמצאה התאמה בין ניתוחים ספרותיים שהוצעו לבין הבדיקה .  היחידות השונות של היכלות רבתי

לבין מעשה עשרת ) 93-81' סי(נות בין יחידת המנוני הגדולה זיקות שו נמצאוכך למשל . הלשונית

כמו ). 240-237, 228-224, 203-198' סי(ובין מעשה זה לקטעי החבורה , )121-107' סי(הרוגי מלכות 

) 106-94' סי(בין שתי היחידות של שירי הקדושה  המתקיים כן ברור למדי הקשר הלשוני

על ידי החומר  באופן גסהופרע  יהןשדומה שהרצף בינ, )196-152' סי(והליטורגיה השמימית 

דומני שניתן לתמוך מן ההיבט הלשוני גם את הטענה שסיפור המסגרת  .)121-107' סי( המרטירי

הכולל הן את קטעי החבורה והן את הימנוני הגדולה והחומר המרטירי צורפו בשלב מאוחר 

יחידה (ותיאורי העלייה  )'ד-ו 'יחידות ב(לחומר הקדום יותר שאליו משתייכים הרובד ההימנוני 

) ולשון הגאונים' לשון חכמים ג(שכן מצד אחד מצאנו הצטברות של ראיות לשוניות לאיחור . )'ה

                                                 
בשונה מיתר החומר של ) 1: לציין כמה מן הבולטות שבהןניתן . הדוגמות לכך פזורות במקומות שונים בעבודה 17

אלא נצמד לכינויי האל המאפיינים את , 'אלהי ישראל' ה) + שם מאגי( x': שימוש בדגם' ההיכלות אין למצוא בחנוך ג

מתאפיין בהופעות רבות ' רק חנוך ג )2; טרמינולוגיה שבדרך כלל נעדרת מספרות ההיכלות, לית"הטרמינולוגיה החז

מבין המקרופורמים השונים ) 3; )'שמי מרומים'או בצורת הריבוי (' שמי מרום': ל"ל הצירוף המוכר מספרות חזש

מתאפיין בשימוש ' רק חנוך ג )4; מצוי אך בו' מלאך שר הפנים': והכינוי למטטרון' נפוץ בעיקר בחנוך ג' מטטרון'השם 

המקרופורמים משתמשים לצורך זה בטרמינולוגיה חלופית  שאר(' ריבונו של עולם': ל"בכינוי לאל המוכר מספרות חז

יוצר 'במקום ' יוצר עולם'נבדל מהיכלות רבתי בשימוש בכינוי ' חנוך ג) 5; )שחלקה ייחודית לספרות ההיכלות

שאר (לית "המוכר מן הטרמינולוגיה החז 'מלאכי השרת'מתאפיין בשימוש בכינוי ' רק חנוך ג) 6'; בראשית

 ).רים להשתמש בכינויים חלופיים למלאכיםהמקרופורמים בוח

 ).384: 1995(וכן מה שמעירה קויט במסקנותיה ) 281-266: 2005(ראו בוסתן  18
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סיבות רבות להקדים הן את  עלוומצד שני  19,בקטעי החבורה ובחומר המרטירי, גדולההבהמנוני 

החומר , בד המכיל את קטעי החבורהלדעתי גם הרו 20.הרובד ההימנוני והן את תיאורי העלייה

כפי , ואין לשייכו לשלב הבבלי של ספרות ההיכלות, נוצר בארץ ישראל 21והמנוני הגדולה המרטירי

 ).2005(ביקש לטעון בוסתן ש

 

 ל"שאלת היחס שבין ספרות ההיכלות ומחבריה לספרות חז

בין מקורות  רותיתהספשאלת הזיקה ) 1: יש לחלק שאלה זו לשניים כפי שצוין בדברי המבוא

של מחברי ספרות  עולמםשאלת היחס שבין ) 2; ל לבין ספרות ההיכלות"שונים מספרות חז

ראיות  במחקר הנוכחי במקומות שונים עלובנוגע לשאלה הראשונה  .ההיכלות לעולמם של חכמים

לנכון  מצאתיבמקרים שונים . ל"פילולוגיות לתלותם של בעלי ההיכלות במקורות מספרות חז

ליים ובלשונם באופן שאינו "במקורות חז השתמשומחברי הטקסט בהיכלות רבתי להעיר על כך ש

ונתן ' הצטעצעות של חיקוי'אורבך כינה זאת . תואם את העניין ואת ההקשר שבו שיבצו זאת

ברם ראוי להסב את תשומת . עוד דוגמות רבות לעניין זה במחקר הנוכחי נחשפו. דוגמה אחת לכך

ספרותיות (באיחורם בשל סיבות נוספות  שניתן לחשודזו נקרית בחומרים הלב שתופעה 

בחלק מן  .קטעי החבורהו יחידת עשרת הרוגי מלכות, יחידת המנוני הגדולה: כגון, )ולשוניות

 עלולימדה  שצוינהל נגעה בשאלה השנייה "המקרים ההשוואה למקורות ספרותיים מספרות חז

חברי ספרות ההיכלות לבין ערכים ורעיונות המשתקפים התכתבות רעיונית בין עולמם של מ

 . ליים"במקורות החז

ימד על כמה נושאים מרכזיים ל הניתוח המוצע במחקר זה, בהקשרה של השאלה השנייה 

ת רעיונית והבדלים שבתפיסות עולם בין מה שמופיע בהיכלות לבין מגמות שבהם עולה מחלוק

מת תיאורי מעלותיו של התלמיד חכם במקורות למשל לעוכך . ל"מרכזיות בעולמם של חז

שימוש באותם הביטויים בדיוק לתאר את מעלתו של בהיכלות רבתי מדרשיים שונים אנו מוצאים 

ל "כמו כן ביטויים וצירופי לשון שונים המשקפים את מגמתם של מדרשי חז. רכבהצופה המ

                                                 
בכל החומרים הללו של שימוש משני בביטויים ובחומרים מתוך  שניתן למצואוניתן לצרף לכך גם את המאפיין  19

 .ל שמותיר רושם של חיקוי"ספרות חז

ותלותם של פייטנים קדומים עם חומרים המשוקעים דווקא בחלקים , השימוש ביוונית, יריםכמו למשל מבנה הש 20

 .אלה של היכלות רבתי

שבו ישנה לשון ארץ , )93' סי(' במרכבה'+ ' חשש'ביחס להמנוני הגדולה ראוי להזכיר שביחידה זו מופיע הצירוף  21

 .י הקדומים"המתועדת אצל פייטנים א, ישראלית מובהקת
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להדגיש את מעלת על מנת משמשים בספרות ההיכלות , השונים להדגיש את ערך לימוד התורה

: הבדלים אלו משתקפים גם בנוגע לאפשרות הגישה לאל 22.העיסוק במרכבה ובעולמות העליונים

כיצד אפשרות שכזו ניתנת לביצוע במהלך חייו של אדם ) ואף מדריכה(ספרות ההיכלות מתארת 

גמה מ ניתן למצוא זאת ולעומת, )במידת הסכנה הכרוכה באפשרות זוגם אם היא חלוקה (

ל המבקשת לדחות אפשרות זו לאחר מותו של האדם ולפתוח אותה בפני כל מי "בספרות חז

רעיון זה של הדגשת מקומם של ישראל במקורות  23.שראוי בזכות מעשיו וצדיקותו בחייו

לעומת המלאכים ויורדי : ליים בא בד בבד עם צמצום מקומם של המלאכים ומשרתי האל"החז

בראשם של  כתרי תורהל כיצד נקשרו "ראשם מתארת ספרות חזהמרכבה שנקשרים כתרים ב

ל "ולעומת החיות הנושאות את הכסא בספרות ההיכלות ישנה התדיינות בספרות חז; ישראל

העיסוק בעניינים שלמעלה נתפס כמעשה שיש בו גאווה . שתכליתה להשיג על אפשרות שכזו

הקשרים דומים ה זו אנו מוצאים בובניגוד להתבטאויות שונות בספרות ההיכלות ששיבחו מיד

, למעשה כל אחת מן הסוגיות הללו. מידת הענווה, ל הבלטה של המידה ההפוכה"ספרות חזב

שנבחנה בהקשר מקומי של דיון בצירוף זה או אחר ראויה למחקר המשך מעמיק שיבחן אותה 

 לשאלה האמורה במחקר זה בנוגעהכיוון המוצע : כללו של דבר. בפרספקטיבות השוואתיות שונות

עולמם הרעיוני ספרות ההיכלות ובין ) או עורכי(מחברי תומך בעמדה שהצביעה על נתק מסוים בין 

  24.בית מדרשםשל חכמים ו

, עם הכיוון המחקרי, אפוא, מתיישבתהמסקנה הכללית העולה מן הממצאים שצוינו 

הדגיש את גיוונו אשר , שהולך ומתגבש גם מתוך מחקרים בתחומים נוספים בשנים האחרונות

ומורכבותו של העולם היהודי במאות הראשונות לספירה בתקופה הרומית ולאחריה בתקופה 

 26,הניבטים גם מן העדות החומרית שהשתמרה מתקופות אלה, ממצאים שונים 25.הביזנטית

                                                 
הקשור ' כלי חמדה'וכן ; )'ביחידה א(ל "בחז' חדרי תורה'כלות לעומת השמימיים בהי' חדרים'למשל העיסוק ב ראו 22

ואולי ניתן להוסיף גם את ההגדרות השונות . ל"במרכבה בספרות ההיכלות לעומת שימושו ככינוי לתורה בספרות חז

יעת השמות הקדושים ובצפייה במרכבה קשורים ביד' סתרי תורה'בקטעי החבורה : שמצאנו ביחס לסתרי תורה

 .ובמקור המדרשי מדובר בשימוש תלמידי חכמים

פעילות המיסטית של לעומת : תהמיסטי' צפייה'על אפשרות ה' מגמה זו מתיישבת גם עם מה שהערנו ביחידה א 23

רק לאל או שמורה ) וכן ראיית העתיד(בעיניהם של חכמים אפשרות הצפייה המיסטית , הירידה והצפייה במרכבה

 ).כיוון שפסקה הנבואה לשיטתם(ולא לחכמים בדורם , לדמויות מופת מן העבר

 .29' עמ, בפרק המבוא, ראו דעות החוקרים המוזכרות לעיל 24

25
יצא (' רצף ותמורה'מבט למורכבותו של העולם היהודי בתקופה הביזנטית ולגיוונו ניתן למצוא בקובץ המחקרים  

 Jews in Byzantium: Dialectics of:בקובץ המחקרים שפורסם לאחרונהכן ו) לוין ד בעריכת ישראל"לאור בתשס
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מלמדים על כך שהתקיימו בעם היהודי באותה עת קבוצות שונות שהחזיקו בהשקפות עולם 

ות שלא תמיד עלו בקנה אחד עם אלו המיוצגות על ידי חכמים ובספרות הרבנית ובמסורות שונ

בנספח המצורף לעבודה זו אבקש להציע זיהוי אפשרי בנוגע לזהותם החברתית של . בכללותה

אולם בנוגע לשאלה באיזה סביבה חברתית ניתן למקם , עורכיה המאוחרים של ספרות ההיכלות

יש , )ואולי את חוג יורדי מרכבה עצמו(של ספרות זו  תהמוקדמואת מחבריהם של השכבות 

למרות הפערים המצויים בין השקפות העולם הניבטות מספרות חכמים . להתחשב בכמה שיקולים

ברור למדי שאנו מדברים על אותה סביבה תרבותית , לאלו המצויים בספרות ההיכלות

. מינוחים שונים מעידה על כךב) אך שונה(וההתכתבות הרעיונית שהודגמה דרך שימוש דומה 

בסעיף הבא אבקש להדגיש את מקומה של הסביבה התרבותית שאפיינה את מוסד בית הכנסת 

סיון לעמוד על תהליך יהארץ ישראלי בתקופה הביזנטית כגורם כבד משקל שיש להכיר בו בנ

 .היווצרותה של ספרות זו

 

 שאלת הזיקה שבין הפיוט הקדום לספרות ההיכלות

בהקשרה של שאלה זו הוא קודם כל בקביעת מתודה ברורה  המחקר הנוכחיהמרכזי של חידושו 

שזמנן חופף ) הפיוט הקדום וספרות ההיכלות(כיוון שמדובר בשתי תופעות . בעניינהנצרכת לדיון ה

כיוון ההשפעה של מקור נדרשת זהירות יתירה בטרם קובעים את , פחות או יותר אחת לשנייה

כמו הסילוקים (יחוד נכון הדבר בשל העובדה שחלקים מסוימים בפיוט בי 27.אחד על משנהו

עובדה שללא ספק הכתיבה , הוקדשו דרך קבע לעיסוק בעולם העליון ובמלאכים) בקדושתאות

מגוון של כינויי  ניתן למצואואכן . יצירתיות ושימוש מגוון בשלל צירופי לשון להביע עניינים אלה

וכן ביטויים שונים אצל  28,יכלות והן לפייטנים השוניםההמשותפים הן לבעלי שמלאכים 

והמשמשים לתיאור ההיכל השמימי בספרות  נים המתארים את ההיכל הארצי החרבהפייט

                                                                                                                                            
Minority and Majority Cultures, R. Bonfil (et al.), Boston 2012 .בפרק , למחקרים נוספים ראו גם לעיל

 ).2001(ובייחוד מחקרו של סת שוורץ ; 96הערה , 28' עמ, המבוא

 וראו עוד לקמן הערה. )11-3' עמ', ק דחל, 1968-1953(ראו גודינף  26

אינן נכנסות לקטגוריה ) 2011(והן במחקרו של שוורץ ) 2009(רבות מן הראיות שהובאו הן במחקרו של ראנד  27

ללמוד מהן על כיוון ההשפעה או על תלותם של פייטנים שונים  לדעתיולא ניתן  שהוצבה בפתח הדבריםהמחמירה 

 .בחומר מספרות ההיכלות

אדירי , ''כרובי הדר', 'אופני הוד', 'זיקי זוהר', 'תרשישי תוקף', 'חשמלי זוהר, ''ברורי בזק'', קושרי כתרים': שללמ 28

 .')ה(שרפי להב'ו' עטורי פאר' ',אימה
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הצטברותן של דוגמות ממין זה שוללת את האפשרות שמדובר ביד המקרה ומלמדת  29.ההיכלות

ו את כיוונו של הקשר הספרותי ברם קשה לקבוע במקרים אל. על כך שלפנינו אכן זיקה ספרותית

  . המתקיים בין הטקסטים מן ההיכלות לבין הפיוטים השונים

 מקרים שכאלה חשודים במיוחד 30.גם שימוש ברעיונות משותפים עלהבמקרים אחרים 

במלאכים , בכך שמקורם הוא דווקא בספרות ההיכלות האמונה על העיסוק בעולמות העליונים

את מחברי להוציא מכלל אפשרות שצרכים פייטניים שונים הביאו גם כאן אין , ואולם. 'וכד

בכדי לשלול . לא פעם בספרות הפיוטשניתן למצוא אלה כפי שכ גם בעניינים' דרושל' הפיוטים

עלינו לתור אחר רעיון שקשור בקשר עמוק ומהותי לספרות , בבטחה יחסית, אפשרות שכזו

מונח טכני והקשור כביטוי המשמש בה : עבודהשהוגדר בפרק המבוא לוכפי , בכללותה ההיכלות

 ,לדעתי ,עשויות להשתייךדוגמות למעשה רק שלוש  .בקשר הדוק לתפיסת עולמה של ספרות זו

ככינוי לחיות הקדש והצירוף ' מדות'השימוש בתיבה ', במרכבה'+ ' צפה'הצירוף : לקטגוריה זו

) 'היכלות] ה[שבע'-ו' מדות'(בשניים  מתוך שלושת הביטויים האמורים רק ,ברם .'היכלות) ה(שבע'

תמיד מדובר , זאת ועוד .אצל כמה מן הפייטנים שימוש הדומה למה שמופיע בהיכלות ניתן למצוא

אצלם  שניתן למצואלספרות ההיכלות ואצל פייטנים נוספות היה בקטעים הרוויים בזיקות 

מחבר הקדושתאות : כגון( בספרות ההיכלות המופיעים לאלומצבור ניכר של ביטויים מקבילים 

 .)ניסן והקליר' יוסף בר', סדר בריות עולם'מחברו האנונימי של , כ המיוחסות ליוסי בן יוסי"ליו

בחומרים  פייטנים מסוימיםאנו אכן רשאים להניח את תלותם של  )ורק בהם( במקרים אלה

של כל אחד  יש לבחון באופן מעמיק את זיקתומחקר עתידי ב .קדומים מתוך ספרות ההיכלות

, יש להעירבהקשרו של היכלות רבתי . שהוזכרו לחומרים מספרות ההיכלות ואחד מן הפייטנים

): היחסית( מסיבות נוספות בקדמותם נחשדושכבר  יםדווקא בחומר עלתה זיקה זוש, אופן בכל

 . בשירי הקדושה ובתיאורי העלייה השמיימה

הספרותית בין הפייטנים השונים  אבקש להוסיף שגם אם אפשרות הוכחת התלות לסיום 

חלקים מסוימים של יחס ללבין חומרים מספרות ההיכלות היא מוגבלת וניתנת להוכחה רק ב

את המצע , באופן שאינו משתמע לשתי פנים, מכל מקום, העבודה הנוכחית חידדה, ספרות זו

יים ורעיונות התרבותי המשותף הן לפייטנים והן לבעלי ההיכלות וההצטברות הניכרת של ביטו

ופעילותם של , שורשיו של הפיוט. משותפים שעלו לכל אורכה של העבודה מעידים על כך

. לעולמו של בית הכנסת בתקופה הביזנטית בארץ ישראלבקשר ישיר  קשוריםהפייטנים הקדומים 

                                                 
 .'היכל דממה'-ו' כלי חמדה'ביחס לצירופים ' ראו בדיונים ביחידה ב 29

  ).ואילך 94 'עמ; 'יחידה א(' במרכבה'+ ' חשש'הצירוף : ראו למשל 30
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, ספרותיות שונות ואשר הצמיח סוגות) ואולי אף לפניה(מוסד זה שהתחזק כוחו בתקופה האמורה 

אך היה פתוח גם להשפעות נוספות מן , מצד אחד השפעתם של חוגי חכמים יכרת בו ללא ספקנ

אך , ל הענפה"את יצירתם של הפייטנים השונים ממסורת חז, כמובן, לא ניתן לנתק 31.הצד השני

שנדחו על ידי  ,רעיוניות והלכתיות ,המעיין ביצירה זו ימצא פה ושם הדים למסורות נוספות

ממצא האומנותי שנשתמר מבתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל מעיד על נתק גם ה 32.חכמים

מסוים מהלכת חכמים ומממקם מסגרת זו בתוך סביבה שהייתה חשופה להשפעות תרבותיות 

ם התרגומים הארמיי: מוסד זהשביצירה נוספת הקשורה בלכך את העובדה  נוסיף אם 33.שונות

לבין זו של  של מחבריהם השקפת עולמם ניתן למצוא הדים למתח המתקיים בין, למקרא

 עולם שמשתקפת בו; מורכבת ביחס לעולם בית הכנסת הקדום תצטייר לפנינו תמונה 34,חכמים

ה כר פורה ליצירת סוגות ספרותיות תהיוואשר סביבה  מגוונת ופלורליסטית מבחינה תרבותית 

לות ואת שורשיה הרעיוניים גם את בית גידולה של ספרות ההיכ, אפוא, סביר בעיני לחפש. שונות

  35.ובין בעלי התפקידים שמילאו בו פונקציות שונות, בתוך מרחב תרבותי זה

 

                                                 
 .33לקמן הערה ראו  31

בדבר מאפיינים רעיוניים שונים שבהם ניתן למצוא פער בין עמדת . שלי. א.נושא זה נידון מכמה זוויות בעבודת המ 32

מובאת סקירה של ) ואילך 110' עמ(' כמו כן בנספח ד. ואילך 33' עמ, חכמים למה שמצוי אצל כמה פייטנים ראו שם

כמו . שנדחו על ידי הזרם המרכזי ביהדות הרבנית ואשר הדים להן אנו מוצאים אצל הפייטנים כמה מסורות הלכתיות

על יחסם . לתופעת הפיוט) ובייחוד בישיבת פומבדיתא(כן ראוי לציין בהקשר זה את התנגדותם הגלויה של גאוני בבל 

נגדות לפיוט ראו אצל אלבוגן על ההת). 527-508: ט"תרפ(גינצבורג : של חכמי ישראל הראשונים אל הפיוט ראו

התנגדות לפיוט ככל . )250-235 :ה"תשנ( טובי; )71-66: 1979(הופמן  ;)54-51: ה"תשל(פליישר ; )228-226: ב"תשל(

וכן דברי רב נחשון גאון שאמר , )19: ל"תש, ראו הברמן(הנראה בשלב מאוחר יותר מובעת בדבריו של פרקוי בן באבוי 

" תלמידי חכמיםמרים פיוט מעידים על עצמם שאינם ובית כנסת שאו סת חזן שיודע פיוטניסין לבית הכנואין מכ"

 ).19' עמ, שם, ראה הציטוט המובא אצל הברמן(

שלי שעסקה . א.סקירה נרחבת בנושא זה הובאה בעבודת המ). ואילך 561: 2000; ואילך 215: 1992(ראו למשל לוין  33

 ).ואילך 9' עמ, ראו שם(נסת בתקופה הביזנטית בזיקתה של ספרות ההיכלות לעולם בית הכ

34
 ). 2009(קצומטה  אצל ראו בהרחבה 

בהקשר זה ראוי לציין את הזיקה של השכבה הכוהנית ליצירה ). 182-180: 1996(ראו למשל את דבריו של שוורץ  35

ישה את העובדה שהדג) 19-179: ג"תשס, ה"תשנ(וראו בהקשר זה דבריה של אליאור . בבית הכנסת ולפעילות בו

ותנו . שמוסד שימש חלופה למקדש שנחרב ושימר בתוכו זיכרונות כוהניים מן המקדש בדומה לספרות ההיכלות

סופרים אשר קשורים ליצירת התרגומים למקרא ועומדים בזיקה לשכבה -דעתכם גם לדמויותיהם של החזנים

 ). 2009(כפי שהתחדד בעבודתה של קצומטה , הכוהנית
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 התגבשותה של ספרות ההיכלותמסקנות בנוגע לתהליך דברי סיום ו) 3

מלמדות שהמקרופורם היכלות רבתי מורכב מכמה , כפי שתוארו לעיל, מחקר זהתוצאותיו של 

שניתן לשייך אליהם (הרבדים המוקדמים שבו . פני תקופות ארוכות שכבות שונות הנפרסות על

משתייכים לתקופה ) את החומרים המושקעים ברובד ההימנוני ובתיאורי העלייה השמיימה

כור מחצבתם של . )אך בוודאי שאינם קודמים לכך(או לראשית התקופה הביזנטית  האמוראית

ידים למשל שימושי הלשון המתאימים כפי שמע(חומרים אלה הוא ללא ספק בארץ ישראל 

רבדים מאוחרים יותר מקבילים ). לפייטני ארץ ישראל הקדומים והיכרותם עם חומרים מתוכו

 בחלק מן החומרים. בשימושיהם הלשוניים למה שאנו מוצאים בספרות התנחומא ילמדנו

גאוני  כתבי המאפיינים את שימושי לשוןגם  ניתן למצוא )ביחידה המרטירית ובקטעי החבורה(

בין  בארץ ישראלנמצא אפוא שרוב מניינו ובניינו של המקרופורם היכלות רבתי נוצר  .ארץ ישראל

על מי  אני מבקש לחלוק, למעשה, בכך 36.התקופה הביזנטית לראשית התקופה המוסלמית בקירוב

שונים חשוב לציין שאכן ניתן להבחין במקומות  ,עם זאת 37.בבלייםשראה בחומרים אלה תוצרים 

לרובד ). ראו עוד בנספח העוסק בשר תורה(רמזים לשלב עריכתי נוסף שמסתבר מאוד שחל בבבל ב

אשר ו- ישראליים-נוספו לחומרים הארץש -חרים אחומרים  ,ככל הנראה, משתייכיםמאוחר זה 

שר 'ראו עוד בנספח העוסק במסורת ( ישיבות הגאונים בבבלמציאות החיים בזיקה למשקפים 

השייך בעיקרו  ,עוד יותר ימי בניימי מאוחר רבדים שצוינו ניתן להוסיף רובדעל ה. )'תורה

                                                 
ביחס לזיקתו של הפייטן שחיבר את סדר בריות עולם לתיאורי ) 2011(ונה גם את דבריו של שוורץ וראו לאחר 36

חומרים אלה הם ארץ ישראליים אלא גם חומרים נוספים מן  לא רק לדעתי. העלייה בהיכלות רבתי ובהיכלות זוטרתי

 .המקרופורם

ת קטעי החבורה והחומר המרטירי בהיכלוספרו ששטוען ב) 2005(בוסתן קו זה מובל על ידי . 11ראוי לעיל הערה  37

אכן מצביעות על איחורם של חומרים אלה ועל  ואמנם למרות שמסקנותיה של עבודה זו. 9-8רבתי נוצרו בבבל במאות 

ולא מיותר לציין . נוצרו בארץ ישראל שאף הם וסבורעל דעתו  חולק אני, כך שהם משתייכים לתקופת הגאונים

' האנטי כוהני'גאונים בארץ ישראל מציב סימן שאלה לגבי התזה של בוסתן בדבר המאבק שההקשר של ישיבות ה

ה שיצר חומרים אל ההקשר החברתיעל כך שיש לחפש את  מורה המחקר הנוכחילמעשה . שמצא בטקסטים הללו

גות מנהיב שכבה שכוחה; )35ראו לעיל הערה ( כוהניתה לשכבהמסוימת עמדה בזיקה שסביבה חברתית ב דווקא

ובייחוד מפורסמות הן  )ד"תשס, שי-עיר למשל ראו(הלך והתחזק  בארץ ישראל החברתית והדתית בתקופה זו

המחברת  למגמה .11-השושלות כוהניות ששלטו בכיפת הנהגת הישיבה הארץ ישראלית בתקופה הגאונית עד למאה ה

 .)ג"תשס; ה"נתש( אליאורבהרחבה אצל ראו ת הכוהני שכבה החברתיתאת ספרות ההיכלות ל
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היה להם חלק לא מבוטל ) בפרק הראשון והשני( שצויןשכפי , למעתיקים בני חוגי חסידי אשכנז

 .של המקרופורמים ובהבדלים בין כתבי היד השונים של ספרות ההיכלות בעיצובם הסופי

שתואר ) ולמעשה של ספרות ההיכלות בכללותה(כלות רבתי התהליך ההתפתחותי של הי 

מי . ילמדנו-של ספרות התנחומא התגבשותהדומה מאוד למה שהעלה המחקר ביחס לתהליך 

אשר תיאר שלושה רבדים מרכזיים בהתפתחותה ) א"תשנ(ברגמן מרק שעסק בכך בהרחבה היה 

 . ונים של ספרות ההיכלותואכן בפרטים רבים נמצאת הקבלה גם לרבדיה הש. של ספרות זו

לו מן אפי -ילמדנו מכיל חומרים קדומים יחסית -של ספרות התנחומא 'הרובד הקדום'

ואינו מאוחר באופן מהותי לזמן העריכה המשוער  - )174-173 :שם, ברגמן(נ "המאה הרביעית לסה

נו סוף דהיי) ויקרא רבה ופסיקתא דרב כהנא, כמו בראשית רבה(של מדרשי האגדה הקלאסיים 

רובד זה מתאפיין הן בשימוש נרחב בארמית והן ). 176 :שם, ברגמן(תקופת התלמוד בארץ ישראל 

את  כמובן מכיריםשימוש רב בארמית אולם אנו  ,אמנם ,בהיכלות רבתי לא מצאנו. ביוונית

בדיקה של . המכיל קטעים שלמים בארמית וכן שימוש ביוונית' היכלות זוטרתי'המקורפורם 

שימוש מעורב בארמית ארץ ישראלית ובארמית ב שמדובר תעלהבהיכלות זוטרתי הארמית 

מבבל  דומה שהארמית הארץ ישראלית המסתתרת מתחת לשכבות העריכה המאוחרות 38.בבלית

ואכן הנטייה במחקר היא לראות בו , במקרופורם זהמלמדת על קדמותו של החומר המשוקע 

ראינו גם בחלקים מסוימים בהיכלות רבתי ויתכן השימוש ביוונית מצוי כפי ש. כחומר קדום

 .אכן משתייכים לרובד זה מתוכושחומרים 

ואליו משתייך בעצם רובו  רובד הבינייםהוא  אמבד נוסף שתואר ביחס לספרות התנחורו

אחת התכונות הבולטות ברובד זה היא דווקא ההימנעות משימוש בארמית  39.של היכלות רבתי

גם אצל  ,אגב ,מגמה שהייתה; )182-181: שם, ברגמן(כתוב בארמית ותרגום לעברית של מה ש

ואכן רובו של . )מתוך שאיפה  להעלות שוב את קרנה של העברית(הפייטנים בתקופה הביזנטית 

מופיע בארמית בהיכלות של חומר ה ובכמה קטעים ניתן לזהות תרגוםעברית היכלות רבתי כתוב 

שימוש : כגון, בהיכלות רבתי אנו מוצאיםנות שאת כולן פיין בכמה תכורובד זה מתא 40.זוטרתי

                                                 
 .75הערה , 22' עמ, בפרק המבוא לעילראו  38

 .)עד תחילת המאה השביעית ה החמישיתסוף מא(זנטית לא יאוחר מהכיבוש המוסלמי לקראת סוף התקופה הבי 39

ביחס להימנונות המקבילים שאנו מוצאים  )230-223הערות , 70, 8' עמ, היכלות זוטרתי' מהד( אליאורראו  40

, 66: שם(ראו אליאור ; תרגום לעברית של המנון מהיכלות זוטרתי מצוי גם במסכת היכלות .לות רבתיובהיכבהיכלות 

 ).121-103הערות 
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ובין הוספת תארי כבוד לשמות   ,דמיון לסגנון הלשוני של הפיוט, נרחב במילים יווניות שאולות

 . 'חבר'שימוש בתואר  השאר גם

שילוב של המכיל  'הרובד המאוחר'על שני הרבדים שתוארו ניתן להוסיף רובד נוסף 

, ברגמן(ן חוברו בתקופת הגאונים בבבל או באזור שהיה תחת השפעתה יחידות מאוחרות שחלק

 שיש) ראו נספח(גם בספרות ההיכלות יחידות שלמות  ניתן למצואכפי שנטען לעיל  .)186 :שם

 הקשור לבבלהעובדה שישנו רובד בספרות ההיכלות . תקופת הגאונים בבבללשייכן ככל הנראה ל

 שלשבחלקים מסוימים אנו מוצאים שימוש בדיאלקט  נתמך מעדויות נוספות וניתן לציין

לא מיותר להוסיף גם שבניגוד לרבדים ). 'מעשה מרכבה'למשל במקרופורם (בבלית הארמית ה

; לשלטון הערביאנו מוצאים כבר רמיזות זה ברובד  ,המוסלמי הקודמים הנעדרים רמיזות לכיבוש

 41.רמיזות מעין אלהת רבתי של היכלוואכן מצאנו בתוספות שונות לחלק מכתבי היד 

                                                 
אומות ואיבה גדולה בין אדום ובין )ה(ואני נותן מחלוקת בין : "[...] נ י"בכ יםמופיעבקטעי האפוקליפסה הראו  41

 ).131 'סי" (ישמעאל כדי שיתגרו אלו באילו ולא יכלו ישראל
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 עריכתו הבבלית של היכלות רבתיו' שר תורה'מסורת : נספח

 

בשל העובדה וזאת , לא נידון במסגרת הניתוח שהוצע בפרק השלישי' שר תורה'קטע המכונה ה

גם מבחינה  1.שאינו חלק מהיכלות רבתי חשיבים אותו כמקרופורם בפני עצמויד המ-שישנם כתבי

בקש לתמוך בכיוון זה ולהציע במסגרת זו א 2.ד להנחה שמדובר בטקסט עצמאיספרותית יש יסו

בדיקה . את האפשרות שטקסט זה שייך לרובד עריכה מאוחר של היכלות רבתי שחל בבבל

מדגמית מבחינה לשונית אכן מאשרת שמדובר ברובד מאוחר וניתן לציין כמה דוגמות לצירופי 

: כגון, ם לרובד התנחומא או לספרות מתקופת הגאוניםלשון שאין להם תיעוד במקורות הקדומי

לראיות אלה יש להוסיף את מה שכתב אורבך על  5.'טבילה חמורה'ו 4'תקנת עולם, '3'תורה מרובה'

תורה ... אני יודע מה אתם מבקשים: "הזיקה לישיבות בבל בתקופת הגאונים העולה מן הקטע

... לפול ברחובות להרבות הלכות כחול היםלהגדיל תלמוד בחוצות ופ... מרובה אתם מבקשים

על , קביעת חודשים מכם תצא ועיבור שנים מערמת חכמתכם... להושיב ישיבות בשערי אוהלים

                                                 
 .20הערה , 73 'ראו לעיל פרק ראשון עמ 1

: 1980(כמה חוקרים עמדו על מעמדו העצמאי של טקסט זה בתור חיבור נפרד מהיכלות רבתי ראו למשל גרינולד  2

 .)132: 1ב"תשנ(ודן ) 173-169

צירוף זה  ).287' סי" (אתם מבקשים תורה מרובה: מה אתם מתאוים אני יודע מה אתם מבקשים ולבי הכיר: "ראו 3

תורה עמדו בני המדינה כשראו בו . נכנס לבית המדרש ישב ודרש. מה עשה אותו חבר: "מתועד בלשון התנחומא

 ).תרומה ב, תנחומא" (ועשו לו פסיקתו כהוגן וכראוי בגדולה ובכבוד. נהגו בו כבוד גדול מרובה

 תקנת עולם[...] ראשי גליות אתם מעמידים  על ידיכם נשיאים מתמשחים על פיכם אבות בית דין עומדים: "ראו  4

) מחוץ לספרות ההיכלות(על פי מאגרי המילון ההיסטורי צירוף זה מתועד ). 291' סי" (מכם תצא ואין מי חולק עליה

כך גזרו 'וכן בהכרזה לפסח  ספר חכמוני לרבי שבתי בר אברהם דונולולמשל פעמיים ב(אך ורק בספרות הגאונים 

 . )ה"תשמ, פורסמה על ידי פליישר[ 'רבותינו סנהדרין

תורה זה יכבס בגדיו ושמלותיו ויטבול ] בשר': י אחרים מופיע"בכ[אדם המזקיק את עצמו להשתמש בסוד : "ראו 5

מונה שבעה נקיים : "פעם אחת בתנחומא. צירוף זה מופיע במקורות מאוחרים בלבד )299' סי" (טבילה חמורה

ומעוברת : "וכן בתשובותיו של נטרונאי גאון; )ז, תנחומא מצורע" (שקיעת החמה רה אחרוונטהרת וטובלת טבילה חמ

צירוף זה תועד גם בקטע הכרת הפנים שפורסם על ידי ". כשאר נשים טבילה חמורהשראתה דם ששאלתם צריכה 

 ".מן סכנה טבילה חמורהל ]ו[עמוד וטב[...]  אם אתה רוצה להתחכם ): "א"תשל(גרינולד 
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שופטי , ראשי גליות אתם מעמידים, על פיכם אבות בית דין עומדים, ידיכם נשיאים מתמשחים

  6).291-287' סי" (תקנת עולם מכם תצא ואין מי חולק עליה, עיירות מרשות שלכם

ניתן להצביע גם על זהותם ' שר תורה'דומה שבמקרה של  שצוינו השיקוליםמלבד  

וככל הנראה גם של (שאולי היו אחראים גם על עריכתו של היכלות רבתי , החברתית של מחבריו

בקש לתמוך בכיוון שהוצע לאחרונה במחקר במסגרת זו א). פים בספרות ההיכלותחלקים נוס

מחברי '-כוונתי היא להצעה הרואה ב. שחלקן עלו מתוך מחקרנו, ידי ראיות שונות ולבססו על

ואכן ראיות שונות שעלו לאורך מחקרנו  7.כמשתייכים לאליטת משנה כל שהיא' ספרות ההיכלות

הצביעו על כך שמצד אחד מחברי המקרופורם שלפנינו שולטים בלשון חכמים ובביטויים 

צד שני לעיתים נדמה שהבנתם לוקה בחסר והם מצטטים הלכתיים המוכרים מספרותם ומ

אינו מנתק את  ,מצד אחד ,מאפיין זה. במקומות שונים ביטויים שאינם תואמים את העניין

ומצד שני לא  ,של חכמים) וכנראה גם החברתית(מחברי הטקסטים הללו מהסביבה התרבותית 

' אליטת משנה'לכך ההגדרה  םבהתא. מאפשר לראות בהם כחלק אינטגרלי מתוך שכבת החכמים

 .כקולעת לעניין זה לינראית 

והועלתה ' אליטת משנה'לאחרונה הוצעה גם אפשרות ספציפית יותר מי הייתה אותה 

משום שהיו מופקדים על ידיעתה על פה של  'משנים'נקראו גם (' תנאים'הצעה לראות באותם 

כמי שהיו  8,ה בספרות הגאוניםשנזכרים בספרות התלמודית וכן הרב, )המשנה בישיבות בבל

גם רובד עריכה ' תנאים'יתכן שניתן לייחס  ל לדעתי 9.אחראים על חיבורן של מסורות שר תורה

                                                 
והיה מנהגם שכל איש שהוא מרשות ראש גלות אין " :נתן הבבלי' את דברי ר בצדק מזכיר) כד: ח"תשכ(אורבך  6

' א" (וכל שהוא מרשות ראשי הישיבות אין לראש גלות עליו לא דין ולא משפט. לראשי ישיבות עליו לא דין ולא משפט

 ).כב' עמ: ו"תשט, ראו אסף; 86' עמ' , חלק ב, סדר חכמים, נויבאור

 ).1996(עקרו הכיוון בספרו של שוורץ זה ב 7

 ).239-232: ז"תשל(וזוסמן ) 224-213: ג"תשכ(ליברמן ) 673-688: ח"תש(על התנאים ראו למשל אפשטיין  8

, 41-40:שם(' שר תורה'שוורץ בדיונו על מסורות מי שהזכיר לראשונה את התנאים בהקשר של ספרות ההיכלות היה  9

ולא הביא ראיות  יד בעריכתה של ספרות ההיכלות הייתהשרות שלשכבה חברתית זו לא האריך באפ ברם הוא .)220

ר של זכה לביסוס נוסף לאחרונה בעבודת הדוקטו' שר תורה'לחיבור ' תנאים'הקשר בין אותם  .לביסוסו של כיוון זה

וורץ לוידאס הוא ההבדל העקרוני בין ש. במסגרת דיון שעסק בעריכתו של התלמוד ,)242-193: 2009(מולי וידאס 

ביזנטית -ששוורץ חיבר את ספרות ההיכלות לקונטקסט החברתי של עולם בית הכנסת בארץ ישראל בתקופה הרומית

). 495-494: 2011(ראו גם בוסתן ; על ראשית התקופה המוסלמית בבבל, ואילו וידאס דיבר על תקופה מאוחרת יותר

שחלקן קדומות , ריד בין השכבות השונות של היכלות רבתילעשות סדר בדברים ולהפ ניסיתיבמסגרת עבודה זו 

להציע ראיות שונות  אבקשלהלן ). כמו למשל שר תורה(ומוצאן מארץ ישראל לבין שכבה מאוחרת יותר שחלה בבבל 
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, מסתבר שמדובר היה בשכבה חברתית מובחנת למדי. מסוים של ספרות ההיכלות שחל בבבל

כמי של ח שנחשבה מצד אחד לאליטה שאצרה בתוכה ידע חשוב ומצד שני זכתה לדחייה מצדם

 .התומכות בכיוון זה אמנה אפוא כמה ראיות שמצאתי. בית המדרש לומדי התלמוד

בתקופת הגאונים לענייני הסוד בכלל ' התנאים'דומה שהראייה המרכזית לזיקתם של  

 שהתנאיםויש שתי משניות : "ולספרות ההיכלות בפרט היא דבריו המפורסמים של רב האי גאון

רבים ). כ, חגיגה, אוצר הגאונים" (ראות היכלות רבתי והיכלות זוטרתישונין אותן בדבר זה ונק

אולם לא הבחינו בכך שאין מדובר כאן באותם , ציטטו פסקה זו בהקשרה של ספרות ההיכלות

כמי ששונים על פה , המוכרים מתקופת האמוראים ואילך' תנאים'אלא ב, תנאים הנזכרים במשנה

מדבריו של . פנינו עולה מידע נוסף שעשוי להיות בעל ערך רבבנוסף לכך מהציטוט של. חומר תנאי

הינן מידע המוחזק  –היכלות רבתי והיכלות זוטרתי  –רב האי גאון משתמע שאותן שתי משניות 

שכן רב האי לא מעיד על עצמו , וככל הנראה לא היו מוכרות לכולם', תנאים'בידיהם של אותם 

דברים נחרצים בנוגע לתפוצתה של  קשה לקבועם אם ג, מכל מקום. אלה' משניות'שהוא לומד 

ברור מדבריו של רב האי שמסורת ההיכלות עברה תחת ידם של  10,ספרות ההיכלות בתקופה זו

פרט חשוב נוסף המשתמע . בין אם רק שיננו אותה על פה ובין אם הוסיפו לה משלהם, התנאים

את היכלות רבתי והיכלות זוטרתי מדבריו של רב האי גאון היא העובדה שאותם תנאים הכירו 

' התנאים'נמצא אפוא ש. שהיו שונים אותן כדרך שעשו עם משניות נוספות שהכירו' משניות'כ

טקסטים אלה לא . 'היכלות זוטרתי'ו' היכלות רבתי'הכירו טקסטים מוגמרים למדי המכונים 

 הטענה הוכחהשל העבודה שכן לאורכה  לענייננוטיעון זה חשוב . על ידם שוננועל ידם אלא  חוברו

התנאים שחיו בבבל קיבלו טקסט זה וככל . שכור מחצבתו של היכלות רבתי הוא בארץ ישראל

כמה קטעים  ם שללייחס להם הוספת ויתכן שגם ניתןהנראה עיבדו אותו עיבוד נוסף וככל הנראה 

 ).'שר תורה'כגון (בספרות ההיכלות 

לענייני סוד ולספרות ' התנאים'תם של לא די בכך שיש בידנו עדות חיצונית לזיק 

שפורסם על ידי ' הכרת הפנים'בטקסט , גם בחומר הקרוב לספרות הסוד הקדומההרי ש, ההיכלות

באופן המצביע על קרבתם של , נזכרים במפורש' התנאים'את  ניתן למצוא, )א"תשל(גרינולד 

' י'ובן ז. נביאים וכתובים שנים יכנס לבית רבו וילמד תורה' ובן ח: "מחברי הקטע למקצוע זה

                                                                                                                                            
לרובד עריכה מסוים ' תנאים'המוסיפות ומחזקות את הקשר בין אותם ) חלקן מתוך הדיון שהובא בעבודה(שמצאנו 

 .'שר תורה'בתי ובפרט להוספתו של בהיכלות ר

 .על היקף תפוצתה של ספרות ההיכלות בעולם היהודי) ג"תשס(ראו גם דבריו דן  10
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מסתבר ). 307: שם" (ושונה משנה והלכות יתיר מחבירו לתנאיםשנים יצא מבית מקרא ויכנס 

 11.היא דבר המוכר בתקופת הגאונים, כפי שמתואר בקטע, שהקדשתם של נערים לתפקיד זה

המקור מתוך ספרות הסוד שמלמד יותר מכל על הצורך של מחבריו לפתח יכולות של  

 ומשנה[!]: "ובפרט בהקשר של זיכרון המשנה (' שר התורה'נון וזיכרון הן כמובן מסורות שי

בכל  שונה המשנהרז הגדול הזה  שונהמי שהוא "; "היום למחר הייתי משכחו שונהשהייתי 

גם הד  ניתן למצואבשר תורה "). כל שנים עשר ימים במשנהאותו  וישנהואחר כך ישב "; "יום

כפי שעולה , על שליטה וסמכות בקרב הנהגת יהודי בבבל בתקופת הגאונים ברור למאבק המוכר

על ידיכם . קביעת חדשים מכם תצא ועיבור שנים מערמת חכמתכם: "למשל מן הקטע הבא

שופטי עיירות . ראשי גליות אתם מעמידים. על פיכם אבות בית דין עומדים, נשיאים מתמשחים

ואכן ידוע הוא שגם ). 291' סי" (מי חולק עליהתקנת עולם מכם תצא ואין . מרשות שלכם

ואולי זה פשרו  12,)א,יב, קהלת רבה(ולהיכנס לחבורה  שאפו מאוד להתקבל בפני הרב' נאיםהת'

ואשר עומד בקשר הדוק , שפורסם על ידי גרינולד, של הקטע הסתום למדי המופיע בקטע הגניזה

אלא לחכם שהוא עתיד ... יהיה מוכן שם זה: "למדי הן למסורות שר תורה והן לקטעי החבורה

 ).358-357' עמ" (מהם לנשאו לעיני קהל קהלי קהילות... בבל בבית הרבבלהקבע לפני 

מתיישב עם , רצונם של אותם תנאים להתקבל בתוך בית הרב ובקרב חבורת החכמים 

. מודהידע המצוי בידנו על הרחקה מסוימת שהתנאים חוו מצדם של תלמידי החכמים לומדי התל

שהם זכו לבוז מסוים מצדם של תלמידי ) א"סוטה כב ע(כך למשל משתמע מן התלמוד הבבלי 

תני תנא ולא ידע מאי . רטן מגושא ולא ידע מאי אמר: "כפי שמלמדת המימרה הבאה, החכמים

פסקה זו מעניינת ). 'שונה התנא ואינו יודע מהו אומר. לוחש האמגוש ואינו יודע מהו אומר'" (אמר

ומימלא , )'אמגושים'(חד שכן עולה בה ההשוואה בין התנאים לבין יודעי הכשפים הבבליים במיו

כפי שאנו מוצאים ברובד מסוים , ולמאגיה שימושית, יש בכך חיזוק נוסף לקרבתם לענייני סוד

מידע נוסף מקופל בציטוט הנזכר והוא שהתנאים אומנם ניחנו בזיכרון אולם . בספרות ההיכלות

בייחוד בהימנוני (בכמה מקומות בפרק השלישי  ואכן 13.יודעים מה שהם שונים לא תמיד הם

שמצד אחד הלשון של המשנה ושל חומרים מספרות , ביקשתי להראות) הגדולה ובקטעי החבורה

                                                 
שאולי מומם הגופני סייע בידם לפתח יכולות זיכרון , )"מאורי עיניים(" ובייחוד היו אלה נערים עוורים 11

 ).58הערה , 243: ה"תשס(ראו זוסמן ; פנומנאליות

 ).220, :ג"תשכ(ליברמן ; )1הערה , 676: ח "תש(ין ראו אפשטי 12

; משום שלא נחשד לתקנו על דעת עצמו, כן היה נוסחו נחשב מהימן יותר, ואכן ככל שהתנא היה עני בדעת יותר 13

 ).217: ג"תשכ(ראו ליברמן 
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ומצד שני בכמה וכמה , ל הייתה שגורה בפיותיהם של מחברי קטעים מסוימים בהיכלות רבתי"חז

ולמצוא שיבוץ של ביטויים ) כדבריו של אורבך" (צעות של חיקויהצטע"מקומות ניתן היה לחוש 

הביאה גם  של התנאים ככל הנראה הבנתם הלוקה בחסר. ל שאינם תואמים את העניין"מלשון חז

ולכך שאמוראי בבל  ])ב"מגילה כח ע, בבלי" [צנא דמלי ספרי דחסר, היכי נספדיה("לשיבושי גרסה 

  14.לא סמכו עליהם

בשל העובדה שלעיתים נטו לשנות את , ד סמכו על גרסתם של התנאיםגם אם לא תמי  

עובדה שעשויה לעורר חשד שגם אם קיבלו חומר קדום לידיהם מתורת הסוד יש (הנוסח שבידם 

כך היה : "ברור למדי שהם היו בעלי תפקיד מיוחד בסדר התפילה, )להניח שגם בו הוסיפו משלהם

ומבקשים רחמים , ד ואלופים וכל הישיבה כולה"און ואב בלפני ג תנאיןמנהג במתיבתא שיורדין 

 ופייטן ותניידהוה קריי : "אלעזר ברבי שמעון' וכך גם אמרו על ר 15".הרבה ונופלים על פניהם

וידוע גם ששיננו על פה (זיקתם של התנאים לנוסח התפילה ולתחום הפיוט ). א,ר ל"ויק" (ודרשן

עניין שמסתבר ביותר לאור הזיקה הברורה בין תחומים  היא, )את הידע שברשותם תוך כדי ניגון

כפי שמעידים , ומוכר גם מנהגם לשנן את המשנה אחר התפילה. אלה ללשונה של ספרות ההיכלות

לאחר שמתפללין כל התפלה  -בלבכך מנהג בבית רבינו שב: "דבריו של רב נטרונאי גאון סורא

] תוספתא[=עוסקין במשנה ובמדרש ובתוספות  ותנאין, עוסקין בתלמוד, וגומרין אותה ופוסקין

ויקבע מדרש שר תורה זה שלשה פעמים : "והשוו למה שמופיע בספרות ההיכלות". שעות' עד ד

 ).419' סי" (אחר התפילהאותה בכל יום  שנההזו  המשנה"; )300' סי" (אחר התפילהבכל יום 

' כגון ר, המשנה ולחכמי(דומה שהחיבור בין בעלי הסוד בתקופת הגאונים למשנה 

מוצא ביטוי גם במסורות שונות , )עקיבא שנבחרו להיות גיבוריה של ספרות ההיכלות' ישמעאל ור

. לאורך הדורות אנו מוצאים זיקה מיוחדת של בעלי הסוד למשנה. שהמשיכו לאורך התקופות

מנחם  'על מצבתו של ר 16;עסקו במשנה באופן מיוחד, )א"בני המאה הי(חכמי אשכנז הראשונים 

אין חסר  ופייטןדורש  תנא: "רשום) ככל הנראה מחוג חסידי אשכנז(ר יעקב ומוורמייזה "ב

לבין עולמה של חסידות אשכנז ' התנאים'זיקה זו בין ". ידו הרימה במשנהמאומה בתלמוד רב 

עולה מן גם העובדה שהם התמחו למעשה בספרים שלא עמדו במרכז הדיון בבתי המדרש של 

עניין זה מזכיר . מדרשי הלכה וככל הנראה גם ספרות ההיכלות, תוספתא, משנה: ןכגו, הגאונים

                                                 
 ).243: ה"תשס( זוסמן גם ראו;  "מבלי עולם: "היחס הלא מכבד כלפיהם משתקף בכינוי 14

 ).29הערה , 113: ס"תש( עמנואלוראו גם ; קד, גולדשמידט' מהד, ב עמרם גאוןסדר ר 15

 )88הערה , 235 :ז"תשל(ראו זוסמן  16
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ואולי  17.'מת מצוה'שהמליצו על הלימוד בספרים הנחשבים ל, מאוד את גישתם של חסידי אשכנז

, ניתן להוסיף בחתימת דברינו בעניין זה שמסורות של יחס מיוחד למשנה ממשיכות גם בזהר

', בעלי משנה, 'תנא': אשר שם חוזרים וניעורים התארים, ד בצפתואחר כך בחוגי בעלי הסו

נמצאנו למדים אפוא שהתקיימה  18.'שיתא סדרי משנה על פה'ומוזכרים בעלי תורה שיודעים 

ואולי יש לפנינו מפתח חשוב להבנת ; לתחום הסוד' התנאים'מסורת עתיקת יומין המקשרת את 

שהביאו להתפתחותם של כמה משלביה המוקדמים ) ואולי גם החברתיים(ההקשרים הרעיוניים 

  19.ביותר של תורת הסוד בעולם היהודי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
על נטייתם של תלמידי חכמים בעלי נטיות ). 42הערה , 115: ס"תש(וראו לעניין זה עמנואל ; רסא' סי, ספר חסידים 17

 .)156 :א"תשס(זוסמן  ראו גם, וטריים של ספרות ההלכהמיסטיות לעסוק בתחומים אלה אשר נחשבו לתחומים האיז

 ). 89הערה  ,236 :ז"תשל(וכן זוסמן ; )כ-יט' סי, 51 :ך"תש( נוטולידאראו 18

בעולם הסוד היהודי מצפה עדיין לבירור על חוליותיו השונות לאורך התקופות כל רעיון המיסטיפיקציה של המשנה  19

לתחום ' התנאים'ל רעיון זה נעוצים בזיקתה של השכבה החברתית של יתכן ששורשיו הקדומים ש. מעמיק יותר

 .ברם אין זה המקום לעסוק בכך, הסוד
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' עמ ',הלכה ומדרש, מחקרים בתלמוד': בתוך כרך ,)ז"תשל( למדעי היהדות

254-251 

בעיה  -חידה ביבליוגרפית ? שקלים’ ד למס"הראב פירוש" ,זוסמן' י )א"תשס(זוסמן 

עיונים בעולמם  -מאה שערים, )עורכים(פליישר ואחרים ' ע, "היסטורית

, תשסא ירושלים ,לזכר יצחק טברסקי, הרוחני של ישראל בימי הביניים

 170-131' עמ
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' י ,"ד"כוחו של קוצו של יו: תורה שבעל פה פשוטה כמשמעה", זוסמן' י )ה"תשס(זוסמן 

קובץ מחקרים בתלמוד ; מחקרי תלמוד, )עורכים(רוזנטל ' זוסמן וד

, אורבך’ אפרים א’ לזכרו של פרופ מוקדש: כרך ג ,ובתחומים גובלים

   384-209' עמ, תשסה ירושלים

 14-4' עמ, )א"תרצ(ג , תרביץ, "חקר מלים", זיידל 'מ )א"תרצ(זיידל 

נדב -זליקוביץ

 )ג"תשי(

 ,עבודת גמר(, ימושי לשון בספר היכלות רבתיש, נדב-זליקוביץ 'י

 ג"ירושלים תשי, )האוניברסיטה העברית

תיאור ראשוני של לשון מדרש שיר השירים רבה ודוגמת ", חירון 'ל )ן"תש(חירון 

  160-129' עמ, )ן"תש(ד , מחקרים בלשון, "מהדורתו

מנחה , )עורכים(ם עמית ואחרי' ח, "פיוט האדרת והאמונה", חלמיש' מ )ח"תשס(חלמיש 

' עמ, ח"ירושלים תשס, קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן: למנחם

107-99 

ספרות וחיים בבית  -כנסת עזרא, "יחסו של רב סעדיה גאון לפיוט", טובי' י )ה"תשנ( טובי

 235-250' עמ, ה"ירושלים תשנ, אליצור ואחרים' ערכו ש, הכנסת

אוסף איגרות לתולדות ארץ ישראל מתוך : אוצר גנזים, )ךעור(מ טולידאנו "י )ך"תש(טולידאנו 

 ך"ירושלים תש, יד עתיקים-כתבי

 ץ"ירושלים תרח, מילים שאולות בלשוננו, סיני-ה טור"נ )ץ"תרח(סיני -טור

 ז"ירושלים תשט, כרך האמונות והדעות ,והספרהלשון , סיני-טור ה"נ )ז"תשט(סיני -טור

ל הארמית השומרונית להבנת העברית של הפייטנים מתרומתה ש", טל' א )ג"תשמ(טל 

ל ובפרשנות "מחקרים בספרות התלמוד בלשון חז(ג , תעודה, "הקדומים

-179' עמ, ג"אביב תשמ-תל, )ברין' טל וג' א, ע פרידמן"בעריכת מ, המקרא

167. 

 50-39' עמ, )א"תשע(יג , מחקרים בלשון, "'חבר'על ידיד שהוא ", טלשיר' ד )א"תשע(טלשיר 

 N. Janowitz, The Poetics of Ascent: Theories of Language in ) 1989(יאנוביץ 

Rabbinic Ascent Text, Albany NY 1989  

 M. Jastrow,  A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and מילון, יאסטרוב

Yerushalmi, and the Midrashic Literature, New York 1903 

 ז"ירושלים תשי, מלחמת בני אור ובני חושך, ידין' י )ז"תשי(דין י
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 258-254' עמ, )ו"תשל(מ , לשוננו, "'אלא'כתיבה של תיבת ", ייבין 'י )ו"תשל(ייבין 

ירושלים , ב-א, מסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד הבבלי, ייבין 'י )ה"תשמ(ייבין 

 ה"תשמ

מחקרים בלשון , )עורך(אשר -בר' מ, "של לשון הפיוט אופייה", ייבין' י )ו"תשנ(ייבין 

' עמ, ו"ירושלים תשנ, מוגשים לשלמה מורג -העברית ובלשונות היהודים

118-105 

 31-17' עמ, )א"תשמ(מה , לשוננו, "הפאסיב בפיוט", יהלום 'י )א"תשמ(יהלום 

 ד"ירושלים תשמ, פיוטי שמעון בר מגס, יהלום 'י )ד"תשמ(יהלום 

 ה"ירושלים תשמ, שפת השיר של הפיוט הארץ ישראלי הקדום, יהלום 'י )ה"תשמ( יהלום

מלאכי ' צ, " פעולתו של ההיקש בחידושי לשון פיוט: זיווג צורות", יהלום' י )ו"תשמ(יהלום 

, מוגשים לאהרן מירסקי, מחקרים בתרבות ישראל; באורח מדע, )עורך(

 538-527' עמ,  ו"תשמ לוד

 ס"תל אביב תש, פיוט ומציאות בשלהי הזמן העתיק, יהלום 'י )ס"תש( יהלום

יהלום וסוקולוף 

 )ט"תשנ(

שירים ארמיים של יהודי ארץ  -שירת בני מערבא, סוקולוף 'ומיהלום  'י

 ט"ירושלים תשנ, ישראל בתקופה הביזנטית

, "סילוק קלירי אבוד לראש השנה -'מי לא יראך מלך'", לפלר 'וביהלום  'י יהלום ולפלר

מחקרים בשירה העברית ובמורשת : לאות זכרון, )עורכים(יהלום ' חזן וי' א

  158-127' עמ, ז"גן תשס-רמת, ספר זכרון לאהרון מירסקי, ישראל

 ד"ירושלים תשכ, מבוא לניקוד המשנה, חנוך ילון )1ד"תשכ(ילון 

 2ד"תשכ(ילון 

 ])תרצח-ז"תרצ[

 -סים לענייני הלשון העבריתקונטר ,)עורך(ל "הנ ,"דברי בקורת", חנוך ילון

 ]ח"תרצ -ז"יצא לראשונה בתרצ[) הדפסה שנייה(ד "ירושלים תשכ, ענייני לשון

 ז"ירושלים תשכ, דברי לשון: מגילות מדבר יהודה, חנוך ילון )ז"תשכ(ילון 

 E. Yamauchi, Pre-Christian Gnosticism- A Survey of Proposed )1973(י 'ימאוצ

Evidence, Grand Rapids 1973, pp. 149-151 

-M. S. Cohen, The Shi‛ur Qumah: Liturgy and Theurgy in Pre )1983(כהן 

Kabbalistic Jewish Mysticism, Lanham, New York and London 

1983 

 S.J.D. Cohen, "The Place of the Rabbi in Jewish Society of the  )1992( כהן



354 
 

Second Century", L.I. Levine (ed.), The Galilee in Late Antiquity, 

New York and Jerusalem 1992, pp.157-173 

מחקרים , "הצטרפות הכינוי  אל צירופי הסמיכות בלשון התנאים", כהן 'ח )ן"תש(כהן  

 218-205' עמ, )ן"תש(' ד, בלשון

הרצאה , "וההדרה עריכה, נוסח: עיונים בברייתא דמלאכת משכן", כהנא' מ )ו"תשס(כהנא 

 )23.5.2006(ו "ה באייר תשס"כ, אילן-באוניברסיטת בר

בין  -לאור התרגומים הארמיים וספרות המדרש 19-13יחזקאל כח ", כשר' ר )ג"תשס(כשר 

עיוני מקרא ) עורכים(ציפור ' כשר ומ' ר, "'היסטורית'לגישה ' מיתית'גישה 

 165-149' עמ, ג"גן תשס-רמת, כרך ו, ופרשנות

 פירוש -מקרא לישראל, )כד-פרקים א(  עם מבוא ופירוש -יחזקאל, כשר 'ר )ד"תשס(שר כ

 ד"תשס ותל אביב ירושלים, מדעי למקרא

 T. Carmi, The Penguin Book of Hebrew Verse, New York and )1981(כרמי 

London, 1981  

  G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Dictionary, Oxford 1961 )מילון(לאמפ 

 A. Lehnardt, Qaddish: Untersuchungen zur Entstehung und )2002(להנרדט 

Rezeption eines rabbinischen Gebetes (TASJ: 87), Tübingen 2002 

א "תש(לוי 

 ])ט"תשכ[

יב , תרביץ, "'היכלות רבתי'שרידי משפטים ושמות יווניים בספר ", לוי 'י

מחקרים על מעמדה של : עולמות נפגשים, ל"הנ=  167-163' עמ, )א"תש(

 265-259' עמ, ט"ירושלים תשכ, הרומאי-היהדות בעולם היווני

 J. Levy, Wöterbuch über die Talmudim and Midraschim, Leipzig תלמודים, לוי

1876-1889 

 J. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim, Leipzig תרגומים, לוי

1881 

 ב"ירושלים תרצ, אוצר הגאונים, מ לוין"ב )ב"תרצ(לוין 

: ישראל-ארץ, "הבחינה הלשונית: לחקר המקור הכוהני", א לוין"ב )ב"תשמ(לוין 

 131-124' עמ, )ב"תשמ(טו ,  מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה

 ו"ירושלים תשמ, מעמד החכמים בארץ ישראל בתקופת התלמוד, ןלוי 'י )ו"תשמ( לוין
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 L.I. Levine, "The Sages and the Synagogue in Late Antiquity : The )1992(וין ל

Evidence of the Galilee", L.I. Levine (ed.), The Galilee in Late 

Antiquity, New York & Jerusalem 1992, pp. 201-222. 

 ,L.I. Levine, The Ancient Synagogue- The First Thousand Years )2000(לןין 

Yale 2000 

מחקרי ירושלים במחשבת , "מלאכי קול השופר וישוע שר הפנים", ליבס 'י )ז"תשמ( ליבס

 195-171' עמ, )ז"תשמ(ב -א, ו, ישראל

ארבעה שנכנסו לפרדס וטבעה של המיסטיקה  -חטאו של אלישע, ליבס 'י )ן"תש(ליבס 

 ן"ירושלים תש, התלמודית

 א"תשס, אביב-ירושלים ותל, תורת היצירה של ספר יצירה, ליבס' י )א"תשס(ליבס 

 רנ -רכא' עמ, )ט"תרצ(ד  סיני, "חזנות יניי", ליברמן' ש )ט"תרצ(ליברמן 

-ח"תש(ליברמן 

 )ב"תשי

מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן : ן"עלי עי, "קלס קילוסין", ליברמן' ש

 81-75' עמ, ב"תשי-ח"ירושלים תש, אחרי מלאות לו שבעים שנה

 189-183' עמ, )ח"תשי(כז , תרביץ, "משהו על השבעות בישראל", ליברמן' ש )ח"ליברמן תשי

 ג"ירושלים תשכ, ישראל יוונית ויוונות בארץ, ליברמן' ש )ג"תשכ(ליברמן 

, 1960(ליברמן 

1965( 

, )1965, 1960(שלום ' לספרו של ג' נספח ד, "משנת שיר השירים", ליברמן 'ש

  126-118' עמ

  .Lieberman, Texts and Studies, New York 1974 S )1974(ליברמן 

 S.E. Loewenstamm, "The Lord is my strength and my glory", VT )1969(ליונשטם 

19 (1969), pp. 464-470 

 ז"ירושלים תשי, ממגילות מדבר יהודה מגילת ההודיות, ליכט 'י )ז"תשי(ליכט 

ירושלים , ז, אינציקלופדיה מקראית, "קדושה, קדוש, קדש", ש ליכט"י )ו"תשל(ליכט 

  62-44' טו, ו"תשל

 ,R.M. Lesses, Ritual Practices to Gain Power: Angels )1998(לסס 

Incantations, and Revelation in Early Jewish Mysticism, 

Harrisburg 1998 

האוניברסיטה : עבודת דוקטור( ומדרש רות רבה אגדת רות, ב לרנר"מ )א"תשל(לרנר 

 א"ירושלים תשל, ג-חלקים א, )העברית
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 J. Magness , "Heaven on Earth: Helios and the Zodiac Cycle in  )2005(גנס מא

Ancient Palestinian Synagogues", Dumbarton Oaks Papers, 59 

(2005), pp. 1-52 

 J. Maier, Vom Kultus zur Gnosis: Studien zur Voe- und )1964(מאייר 

Frühgeschichte der "jüdischen Gnosis"- Bundeslade, Gottesthron 

und Märkābāh (Kairos, 1), Saltzburg 1964 

 J. Maier, "’Attāh hû’ ’ādôn (Hekalot rabbati XXVI, 5)", Judaica )1965(מאייר 

21 (1965), pp. 123-133 

 .J. Maier, "Hekalot rabbati XXVII 2-5", Judaica 22 (1966), pp )1966(מאייר 

209-217 

 J. Maier, "Poetisch-liturgische Stücke aus dem 'Buch de )1968(מאייר 

Geheimnisse'", Judaica 24 (1968), pp. 172-181 

 J. Maier, "Serienbildung und ’numinoser’ Eindruckseffekt in den  )1973( מאייר

poetischen Stücken der Hekhalot-Literatur", Semitics 3 (1973), pp. 

36-66 

 J. Maier, "Shîrê ‘Ôlat hash-Shabbat: Some Observations on Their )1992(מאייר 

Calendric Implications and Their Style", J. Trebolle Barrera & L. 

Vegas Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress  

(STDJ, 11), Leiden 1992, vol. I, pp. 543-560 

 J. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid )1970(מאן 

Caliphs², New York 1970 

מורג וקארה 

 )ב"תשס(

, עדה ולשון( שם העצם: ארמית בבלית במסורת תימן, קארה' מורג וי' ש

 ב"ירושלים תשס, )כד

 C.R.A. Morray-Jones, "Hekhalot Literature and Talmudic )1991(ונס 'ג-מורי

Tradition: Alexander`s Three Text Cases", JSJ 20 (1991), pp. 1-39 
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 C.R.A. Morray-Jones, "Transformational Mysticism in the )1992(ונס 'ג-מורי

Apocalyptic-Merkabah Tradition", JJS 43 (1992), pp. 1-31 

ונס 'ג-מורי

 )א1993(

C.R.A. Morray-Jones, "Paradise Revisited (2 Cor 12: 1-12): The 

Jewish Mystical Background of  Paul's Apostolate", HTR 86 

(1993), pp. 177-217, 265-292 

 C.R.A. Morray-Jones,  A  Transparent Illusion: The Dangerous )2002(ונס 'ג-מורי

Vision of Water in Hekhalot Mysticism, A Source-Critical and 

Tradition-Historical Inquiry (JSJ Supp, 59), Leiden 2002 

תוך השוואה (פעלים חדשים ומחודשים בברייתות שבבבלי ", מורשת 'מ )ב"תשל(מורשת 

ערכי המילון החדש לספרות  ,)עורך(קוטשר ' י,)"ב בבבלי ובירושלמי"ללח

 162-117' עמ, ב"רמת גן תשל, א, ל"חז

' ש, קוטשר' י ,"'הברייתות העבריות בבבלי אינן לשון חכמים א", מורשת 'מ )1ד"תשל(מורשת 

, )ב ,אילן-מחקרי בר( ספר זיכרון לחנוך ילון ,)עורכים(צ קדרי "ליברמן ומ

 314-275' עמ, ד"גן תשל-רמת

, "נוספות ללשונן של הברייתות העבריות בבבלי ובירושלמי", מורשת 'מ )2ד"תשל(מורשת 

 73-31' עמ, ד"גן תשל-רמת, ב, ל"המילון החדש לספרות חז -ערכי

ם "תש(מורשת 

 ])ו"תשל[

בהשוואה ללשון (ל "הפעיל ללא הבדל מן הקל בלשון חז", מורשת 'מ

-295' עמ, ם"ירושלים תש, חלק ב, ל"קובץ מאמרים בלשון חז, )"המקרא

 ]281-249' עמ, ו"תשל, אילן יג-התפרסם לראשונה בספר בר[ 263

 א"רמת גן תשמ, לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון התנאים, מורשת 'מ )א"תשמ(מורשת 

שנתון לחקר המקרא , כיווני בין גן העדן והמקדש-הקשר הדו", מזור 'ל )ב"תשס(מזור 

 38-1' עמ, )ב"תשס(יג , והמזרח הקדום

עבודת (, הלקסיקון והפרזיאולוגיה של שירות עולת השבת, מזרחי' נ )ח"תשס( מזרחי

 ט"ירושלים תשס, )האוניברסיטה העברית, דוקטור

 J.T. Milik, The Book of Enoch: Aramaic Fragments of Qumrân )1976(מיליק 

Cave 4, Oxford 1976 

, רית של הפיוט בתקופה הקדם קלסיתעיונים בלשונו הציו, מנור-מינץ 'אמנור -מינץ
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 ו"ירושלים תשס, )האוניברסיטה העברית, עבודת דוקטור( )ו"תשס(

קדרי ' אלקושי וש' ג, "השירה העברית בתקופת התלמוד", מירסקי 'א )ז"תשכ( מירסקי

  179-161' עמ, ז"ירושלים תשכ', ב, ירושלים, )עורכים(

 ט"תשכ ירושלים ותל אביב, טמחצבתן של צורות הפיו, מירסקי 'א )ט"תשכ( מירסקי

 א"ירושלים תשנ ²,פיוטי יוסי בן יוסי, מירסקי 'א )א"תשנ( מירסקי

 319-318' עמ, )ל"תש(לד , לשוננו, ל"ים בדברי חז= ' תרשיש'" ) ל"תש(מישור 

' עמ, )ח"תש(יט , תרביץ, "'שימושי לשון במקרא המיוחדים לה", מלמד צ"ע )ח"תש(מלמד 

18-1 

 ב"ירושלים תש, הלכות קצובות, מרגליות' מ )ב"תש(מרגליות 

' י, ד קאסוטו"מ, "לבעיית קדמותו של ספר סדר אליהו", מרגליות' מ )ג"תשי(מרגליות 

ירושלים , קובץ מאמרי מחקר -ספר אסף, )עורכים(גוטמן ' קלוזנר וי

 390-370' עמ, ג"תשי

מרמורשטיין 

)1927( 

A. Marnorstein, "Anges et homes 'dans l'Agada", REJ  LXXXIV 

(1927) 

 A. Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the )1886(נויבאוור 

Bodleian Library, I, Oxford 1886 

 C. Newsom, Songs of the Sabbath Sacrifice: A Critical Edition )1985(ניוסם 

(HSS, 27), Atlanta 1985 

 B. Nitzan, "Harmonic and Mystical Characteristics in Poetic and )1994(ניצן 

Liturgical Writings from Qumran", JQR 85/1-2 (1994), pp. 163-

183 
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Abstract: 

This study examines the language of the Hekhalot Literature, focusing on one of its 

central compositions: the Hekhalot Rabbati macroform. This field has not been given 

comprehensive scholarly attention thus far, and this inquiry may shed light on certain 

fundamental questions concerning this literature which have not been adequately 

resolved. The contribution offered by this discussion may be divided into two main 

themes, the linguistic and the literary. Regarding the first, the aim of this study is to 

offer a more in-depth characterization (compared to what has been done so far) of the 

lexicon of the Hekhalot literature while comparing it to the various layers of Hebrew 

language: Biblical Hebrew, Mishnaic Hebrew in its various layers, Paytanic,  and 

Prayer Hebrew. This inquiry into the uses of language in Hekhalot Rabbati may have 

far-reaching ramifications for one of the fundamental questions about the Hekhalot 

literature that has not yet been answered: the question of dating the various stages of 

its development and formation. 

The second area in which this research aims to contribute is literary. The 

contribution in this field can be divided into three basic issues: 1) The issue of the 

consistency and delineation of Hekhalot literature; 2) The relation between the 

Hekhalot literature and its authors and the Rabbinic literature; 3) The affinity of the 

Hekhalot literature with the ancient Piyyut. The first two issues mentioned have in 

fact been dealt with in the scholarship, however, not from the linguistic perspective, 

as the present study proposes to do. The third issue was not handled in depth, and this 

paper aims, among other objectives, to offer a clear method for discussing it. These 

questions will be discussed mainly from the perspective of phraseology using a 

philological analysis to establish literary connections between the various sources. 



  2 

 

Discussing the linguistic aspect of Hekhalot literature and the associated 

questions requires the formulation of clear-cut, cautious methodological rules through 

which the most solid conclusions may be drawn. Therefore, an entire chapter was 

devoted to the textual status of this literature and the problems that arise from it. To 

overcome problems associated with  this subject, different manuscripts of the 

Hekhalot Rabbati were examined according to the extant version and their linguistic 

features, for the purpose of finding manuscripts worthy of serving as the basis for the 

discussion later on in the paper. The conclusions of this chapter show that among the 

European manuscripts, the following should be preferred: B, M22, and V, which are 

relatively free of later, medieval copyists' additions and retain relatively ancient 

patterns of language. Of the three manuscripts, I chose to base the discussion on 

manuscript B, due to various considerations of version, although at certain points 

throughout the paper, the two other manuscripts are also used. After that, I devoted 

another chapter to a discussion of issues of editing related to the abovementioned 

macroform. The conclusion, which is the central conclusion of this chapter, is that the 

Hekhalot Rabbati macroform contains different microform units with weak literary 

connection between them, and the linguistic analysis brought later in the study must 

be divided up according to the different units. Such a division may highlight the 

linguistic differences between the various layers that comprise the Hekhalot Rabbati 

macroform. 

 Chapter Three of the paper proposes a linguistic analysis of the lexicon and 

phraseology in the Hekhalot Rabbati macroform, with a division into the different 

constituent units. An overview of the  results of this analysis raises several 

conclusions that can be summarized according to the two fields in which this research 

wishes to contribute: the linguistic field and the literary field. 
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1) The linguistic field: 

The linguistic examination proposed by this research revealed variations in style and 

language between the different sections of the Hekhalot Rabbati. In fact, one could 

divide the material examined into several main sections: material containing various 

passages of  poetry and hymns (henceforth will be addressed as the "hymn layer"); 

material of a descriptive nature (e.g.,  the guide to ‘ascent into the heavenly’ world in 

unit V), or a narrative (like the Ten Martyrs Narrative). It is rather clear that the 

lyrical passages are characterized by a tendency to Biblical Hebrew, making extensive 

use of its lexicon and phraseology. On the other hand, the non-lyrical passages are 

characterized by an affinity with Mishnaic Hebrew, in both grammar and lexicon. 

However, since these passages too (those which are not a part of the hymn layer) 

reflect literary language rather than spoken language, we  find also the use of  Biblical 

words that were no longer used in Mishnaic Hebrew, and some of them reappear in 

texts characterized by a high literary style, such as the late Rabbinic Literature, the 

Piyyut and the Prayer. 

The affinity to the late layers of Mishnaic Hebrew was demonstrated not only 

in the return to Biblical Hebrew, but also in uses of language documented for the  first 

time only as late as the Amoraic literature and onward. It emerges, then, that even the 

early components comprising the Hekhalot Rabbati should not be dated to before 

Amoraic Hebrew. Nonetheless, in certain sections,  uses of language could be found 

which are later than this layer and which belong to the late Midrashic literature, (as in 

the Tanhuma-Yelammedenu Literature), and in several occurrences even later than the 

language in the Geonim writings. In an attempt to organize and map the findings, we 

may say that the markers of earlier dating - both according to language and according 

to additional evidence (relating to style and structure) - were particularly distinct 
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within the hymn layer. Relatively early material is also embedded in the heavenly 

ascent accounts, and might also be substantiated by the use of Greek (albeit this is 

hard to decipher due to copyists’ errors). However, it is obvious that this material was 

edited to some extent at a later stage,  and we find throughout the text (especially in 

the opening unit [the Gedullah Hymns] and the martyr material [unit III]) a 

connection to a linguistic layer that may be termed Mishnaic Hebrew III (the 

Tanhuma stratum). The constellation of evidence for a later dating and which 

indicates language characteristic of the Geonic period came up in the Havura 

materials. It may then be concluded that the text in front of us was created over 

prolonged periods of time, during which it was redacted in several stages. These 

stages in the creation of the Hekhalot Literature are very similar to stages in the 

development of the Tanhuma-Yelammedenu Literature. 

 The present study also clarified the connection of Hekhalot language with the 

language of the ancient Paytanim, the essence of which is revealed in the hymn layer. 

Nonetheless, it must be noted that not all the lyrical segments of the Hekhalot 

Rabbati, as their structure also indicates, are of one piece, and one may discern, for 

instance, the high concentration of paytan language used particularly in the passage 

known as ‘the throne hymn’ (unit V, [251 §]). However, we occasionally find use of 

the paytan language also in other sections of the Hekhalot Rabbati (especially within 

the context of phraseology). In this context, it is noteworthy that even in the later 

stages of Rabbinic language (e.g., in the Tanhuma stratum) one can find usage of 

paytan language, and therefore could regard this also as evidence of the Hekhalot 

Rabbati's connection (in its current form) to this linguistic layer. 

 Examples may be found within the Hekhalot Rabbati for many of the 

linguistic features that characterize the language of the paytanim ; nonetheless, one 
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does not find the same freedom and creativity that are abundantly found in the piyyut 

beginning in the classical period. The relative lack of innovativeness and creativity is 

also characteristic of the pre-classical piyyut. And it is worth mentioning that in terms 

of the form and structure of the songs that appear in the hymn layer, they should be 

attributed to the pre-classical piyyut. It then emerges that this aspect too attests to the 

relative antiquity of the material in the hymn layer.   Despite the differences, the 

research results  show, unquestionably, that it is appropriate to examine the language 

of the Hekhalot literature and to understand it through its similarity to the language of 

the piyyut. Lack of familiarity with this connection has occasionally led to error and 

misinterpretations of certain expressions in the Hekhalot literature. Likewise, one 

cannot ignore the fact that distinctively Palestinian uses of language were found in 

Hekhalot Rabbati which  recognizable from the ancient paytanim. Consequently one 

must examine with the utmost caution the issue of this macroform's connection to 

Babylonia, as certain scholars wished to maintain (more on the subject later). 

Describing the Hekhalot Rabbati language (particularly its hymn layer) would 

be incomplete without mention of its special affinity with prayer language. The 

salient stylistic feature of piling up synonyms led the authors of the text at hand to 

seek out words from all layers of language, and to use Biblical words (often,  rare 

ones at that) derived from Mishnaic Hebrew. Prayer Hebrew, also characterized by its 

tendency to accumulate long lists of synonyms, is known for reverting to the use of  

Biblical words. And, indeed, many of the common uses of Biblical language 

(especially in the hymn layer of Hekhalot Rabbati) are shared by Prayer Hebrew. 

However, this affinity is principally manifested in phraseology. Various phrases that 

characterize the language of the prayers and blessings are embedded in assorted 

lyrical passages of the Hekhalot Rabbati, both in their original form and with minor 
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modifications. As the study of Prayer Hebrew has shown, many of these phrases are 

of Biblical origin, yet it is clear that we are dealing with phrases which served 

liturgical purposes and characterize the linguistic register of the prayer. Scholars 

believe that a repository of liturgical phrases existed (as early as the Second Temple 

period) which was used by the authors of the prayers in different periods. It seems that 

the authors of the Hekhalot literature felt free to borrow from this repository, and as 

can be seen in certain cases, they composed entirely new blessings, the likes of which 

are found nowhere else. There is, in fact, a great divide between the ease with which 

the Hekhalot authors composed new prayers and blessings and the sages' renowned 

objection to the additions and prolongations of praises of God beyond the traditional 

prayer version. 

2) The literary field 

On the question of uniformity and delineation of the Hekhalot literature  

The discussion of phrases characteristic of the Hekhalot literature has also indirectly 

touched upon this question, and some conclusions were drawn from it which have 

implications for the academic discussion about the editing processes of the Hekhalot 

literature. Although we have found  unique phrases and idioms recurring in the 

various macroforms of the Hekhalot literature that endow it with cohesion, it is clear 

in light of the analysis proposed in this study that the editing processes it underwent 

were not thorough, and even if various editorial trends are discernible, the material in 

Hekhalot Rabbati is quite raw, and casually edited. This hypothesis is confirmed by 

the differences in terminology found between the various macroforms (and between 

the different parts of the macroform in question) that sometimes even reflect 

differences in world view. So, it may be concluded that the Hekhalot Literature in its 
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current, familiar format is the product of more than one group alone. It would seem 

that its diverse trends are also related to the fact that the creation and consolidation of 

this corpus spanned many generations, and it is clear that the different editors' 

treatment and worldviews are interwoven in it. 

 One of the central conclusions raised by the analysis in this chapter  is related  

to positioning of the 3 Enoch macroform within the Hekhalot  corpus. The editors of 

this text could not conceal the fact it uses terminology which is essentially different 

from what is commonly used in  the other macroforms of Hekhalot literature.  Many 

examples of this emerged during the study, which could be considered being in aid, 

from the linguistic aspect, of several studies that have considered the singularity of 

this macroform.  It is possible, then, that its location in proximity to the Yordei 

Merkava literature is the work of late copyists, and one may call into question its 

belonging to the rest of the Hekhalot material. 

 The proposed analysis has also pointed out various stylistic and linguistic 

connections between the different units of the Hekhalot Rabbati. Correspondence was 

found between the literary and the linguistic  analyses. Thus, for example, various 

connections were found between the Gedullah Hymns (§§ 81-93) and the Ten Martyrs 

narrative (§§ 107-121) and between the latter and the Havura material (§§ 198-203, 

224-228, 237-249). Likewise, the linguistic connection between the two units of the 

Qedushah Hymns (§§ 94-106) and the Heavenly Liturgy (§§ 152-196) are so clear that 

it seems that their sequential order was rudely interrupted by the Martyr material. It 

seems to me the linguistic feature can be enlisted in support of the argument that the 

frame-story which includes both the Havura material and the Gedullah Hymns as well 

as the Martyr material were added at a later stage to the earlier material to which the 

hymn layer (units 2 and 4) belongs as do The Ascent Accounts (unit 5). That is 
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because on the one hand, there is a constellation of linguistic evidence (Mishnaic 

Hebrew III  and Geonim) for a later dating of the Gedullah Hymns, the Havura 

material and the Martyr material, while on the other hand, there were many reasons in 

favor of an earlier dating of both the hymn layer and The Ascension Accounts. It is my 

position that the layer containing the Havura material, the Martyr material and the 

Gedullah Hymns, was also created in Palestine, and should not be attributed to the 

Babylonian phase of the Hekhalot literature, as Boustan claimed (2005). 

 

The relation between the Hekhalot literature and its authors to the Rabbinic literature 

Methodologically, this question should be divided into two: 1) the literary affinity 

between different sources of the Rabbinic literature and the Hekhalot literature; 2) 

the relation between the world of the authors of the Hekhalot literature and that of the 

sages. Regarding the first part, this study showed philological evidence of the reliance 

of the Hekhalot literature's authors on Rabbinic literature sources in different 

instances. In certain cases I saw fit to point out where the Hekhalot Rabbati's authors 

used Rabbinic literature sources and language in ways that were inappropriate in 

terms of context and content. However, it is noteworthy that this phenomenon occurs 

with materials suspect of being of a later period for additional reasons (literary and 

lingual) such as: The Gedullah Hymns, the Ten Martyrs narrative, and the Havurah 

material. In some of the cases the comparison with Rabbinic literature addressed the 

second question and suggested an ideological correspondence between the world of 

the Hekhalot literature authors and values and ideas reflected in the Rabbinic 

literature.  
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 In the context of the second question, this analysis pointed out several key 

topics where there is an ideological clash and differences in worldview between the 

Hekhalot literature and central themes in the Rabbinic literature. Thus, for example, 

the description of the scholar's virtues in different Midrashic sources, appears in 

Hekhalot Rabbati using precisely the same phrases to describe the virtues of Yordei 

Merkava. Likewise, various idioms and phrases that reflect the Rabbinic Midrashim’s 

purpose of emphasizing the value of Torah study are used in Hekhalot Literature to 

glorify the study of the Merkava and the heavenly worlds. These differences are also 

reflected in discussing the possibility of achieving closeness to God: the Hekhalot 

Literature describes (and even instructs) how this possibility may be realized in the 

course of human life (even if there are disputes over the degree of danger it entails), 

whereas the Rabbinic literature tends to postpone such a possibility until after the 

individual’s death and makes it possible for one who is worthy because of his deeds 

and piety in life. This idea of emphasizing the place of Israel (the Jewish people) in 

Rabbinic literature is commensurate with a reduction in the space reserved  for angels 

and God's servants: in contrast to the angels and Yordei Merkava, who are crowned, 

the Rabbinic literature describes how it is Israel who was crowned with the Torah. In 

contrast to the holy creatures who carry the Divine throne in Hekhalot Literature, 

there is a discussion in Rabbinic literature aimed at challenging such a possibility. 

Preoccupation with heavenly matters was perceived as a manifestation of pride; and 

whereas in the Hekhalot Literature it is highly praised, in similar contexts in the 

Rabbinic literature, we find prominence given to the opposite virtue – humility. In 

conclusion, we may say that the direction proposed by this study regarding the second 

question supports the position that argues for a certain break between the authors (or 
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editors) of the Hekhalot Literature and the ideological world of the sages and their 

school of thought. 

 The general conclusion that emerges from these findings agrees, then, with the 

research  approach that in recent years is also being developed and elaborated based 

on studies in other fields, highlighting the diversity and complexity of the Jewish 

world in the first centuries A.D, in the Roman Period and later in the Byzantine 

Period. Various findings which are also seen in the extant material evidence of these 

eras show that there were different groups within the Jewish people holding 

alternative world views and traditions, which were not always compatible with those 

represented by the sages and the Rabbinic literature. Yet despite the disparities 

between the world views reflected in the Rabbinic literature and those of the 

Hekhalot literature, it is quite clear that we are discussing the same cultural 

environment, and the ideological correspondence that is demonstrated through the 

similar (and yet different) use of various terms is evidence of this. Later in this paper, 

the importance of the cultural environment that characterized the Palestinian 

synagogue in the Byzantine era will be presented as a significant factor that must be 

acknowledged in order to understand the process of creating this literature. 

 

The affinity between the ancient Pyyut and the Hekhalot literature 

This main contribution of the present study in the context of this question is first of all 

in establishing a clear methodology which is required for the discussion. Since we are 

dealing with two phenomena (the ancient Piyyut and the Hekhalot literature) which 

roughly overlap in time, particular caution is advised before determining the direction 

of influence between the two sources. This is especially true because certain sections 



 11 

 

of the Piyyut were habitually devoted to the heavenly worlds and the angels, a fact 

that unquestionably dictated and required creativity and a wide range of diverse 

phrases in order to express such matters. And indeed, one can find a diversity of 

names for angels used by both the Hekhalot authors and the various paytanim. The 

accumulation of such examples rules out the possibility of mere coincidence  and 

shows that there is a genuine literary connection. However, as to the question about 

the direction of influence, it seems none of these cases provides an answer. 

 There are other instances where the use of ideas held in common is evident. 

These cases are especially suspected of having originated in the Hekhalot literature, 

which deals regularly with higher worlds, angels, etc. yet it cannot be precluded that 

the paytanim’s purposes occasionally  caused them also to explore these subjects, as 

can be seen time and again in the Piyyut Literature. In order to rule out this possibility 

with relative confidence, we must look for an idea that has a profound and significant 

connection to the Hekhalot literature in general, and as defined in the introduction to 

this study: an expression used in it as a technical term which is closely related to the 

world view expressed in Hekhalot literature. There are only three examples, in my 

opinion, which might belong in this category: the phrase ' במרכבה+צפה ' the use of the 

word 'מדות'  to describe the holy creatures and the phrase 'היכלות) ה(שבע' . And of these 

three phrases, we can find only two ( 'מדות'  and 'היכלות) ה(שבע' ) that are used to similar 

effect by several of the paytanim. What is more, it was always in passages replete 

with other connections to the Hekhalot literature and whose authors used significant 

number of expressions parallel to those in Hekhalot literature (e.g.: the author of the 

kedushata for the Day of Atonement attributed to Yose b. Yose; the anonymous author 

of Seder Beriyot, Joseph b. Nisan, and Eleazar Kallir). In these cases (and in them 

only) we may assume the dependence of certain paytanim on early materials taken 
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from the Hekhalot literature. In the context of Hekhalot Rabbati it is worth noting, 

nevertheless, that this connection came to light particularly in material that was 

already suspected for other reasons of being (relatively) of an earlier period: the 

Qedushah Hymns and the Ascent Accounts. 

As a final point, it must be added that even if the possibility of proving the 

literary reliance of the paytanim on the Hekhalot material is limited and verifiable 

only for certain parts of it, the present analysis has unequivocally elucidated the 

cultural platform common to both the paytanim and the Hekhalot authors. The 

sizeable collection of common expressions and ideas which emerged throughout the 

study are proof of this. The roots of the Piyyut and the activity of the ancient paytanim 

are directly related to the world of the Palestinian synagogue of the Byzantine era. 

This establishment, which grew more powerful at that time (and perhaps even earlier) 

and gave rise to various literary genres, shows the clear influence of  the society of 

sages on the one hand, but was also open to additional influences on the other.  One 

naturally cannot separate the creations of the various paytanim from the wide-ranging 

Rabbinic tradition, but a study of these works will occasionally reveal reverberations 

of other ideological and Halachic traditions which were rejected by the sages. Even 

the artistic finds preserved from ancient Palestinian synagogues attest to a certain 

break with the Rabbinic Halakha and place this finds in an environment that was 

exposed to different cultural influences. If we add the fact that in another literary 

work associated with this establishment - the Aramaic Targumim of the Torah, one 

can detect reverberations of the tension between these authors and the sages, a 

complex picture is revealed to us regarding the world of the ancient synagogue; a 

world that reflects a diverse and culturally pluralistic environment that served as 

fertile ground for the creation of different literary genres. Therefore it is logical, in my 
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opinion, to seek the milieu and intellectual roots of the Hekhalot literature within this 

cultural space and among its various functionaries. 

 

General conclusions drawn from this study regarding the development process of 

Hekhalot literature  

An overview of this study’s results, as described above, indicates that the Hekhalot 

Rabbati macroform is composed of several different layers, extending over lengthy 

periods of time. Its early layers (materials embedded in the Hymn layer and the Ascent 

accounts) belong to the Amoraic period or early Byzantine period (though they are 

definitely not earlier). The derivation of these materials is definitely in Palestine (as 

indicated by the use of phrases common to the ancient Palestinian paytanim and their 

familiarity with it). Later layers are parallel in their linguistic usage to what we find in 

the Tanhuma-Yelammedenu Literature. In some of the materials (the Martyr unit and 

the Havurah material)  certain  uses of language characteristic of the Palestinian 

Geonim could be found. It emerges that the major part of the Hekhalot Rabbati 

macroform was created in Palestine , approximately between the Byzantine period 

and the early Muslim period. On this point I wish to differ with those who regard 

these materials as Babylonian products. However, it is important to note that in some 

places, an additional stage of redaction can be detected, most likely Babylonian (more 

on that in the appendix that deal with  Sar ha-Torah). Other materials apparently 

belong to this later layer – which  were added to the Palestinian materials – and reflect 

a connection to the reality of life  in the Geonim academies in Babylonia. On top of 

those layers one could add another, later medieval one that belongs chiefly to the 

circles of Hasidei Ashkenaz copyists who had a significant role in the final fashioning 
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of the macroforms and in the differences between the various manuscripts of Hekhalot 

literature. 

 The development process of the Hekhalot Rabbati (and the overall Hekhalot 

corpus) described above is very similar to what the study has suggested in relation to 

the development of the Tanhuma-Yelammedenu Literature. Marc Bregman (1991) 

who treated the subject in more elaboration, suggested three main layers in its 

development. Indeed, in many details a correspondence was found between the two 

also in the various strata of the Hekhalot literature . 

 The early stratum of the Tanhuma-Yelammedenu Literature contains relatively 

early materials – even as  early as the 4th century (Bregman, ibid: 173-174) – and is 

not significantly later than the estimated date of redaction of the classic midrashim 

(e.g. Breshit Rabba, Vayikra Rabba, and Pesikta deRav Kahane), namely, the end of 

the Talmudic period in Palestine (Bregman, ibid: 176). This layer is characterized by 

an extensive use of Greek and by Aramaic. Though we never found any large-scale 

use of Aramaic in Hekhalot Rabbati, we are certainly familiar with the Hekhalot 

Zutarti macroform that contains entire passages in Aramaic as well as the use of 

Greek. An examination of the Greek used in Hekhalot Zutarti reveals that it is a 

mixture of Palestinian Aramaic and Babylonian Aramaic. It appears that the 

Palestinian Aramaic hidden underneath the later layers of redaction in Babylonia 

proves the earlier dating of material embedded in this macroform, and the scholars do 

regard it as such. As we have seen, Greek is used also in certain passages of the 

Hekhalot Rabbati and some of the material from it may indeed belong to this 

linguistic layer. 
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 Another layer described with reference to the Tanhuma literature is the middle 

stratum to which most of the Hekhalot Rabbati belongs. One of the prominent 

features of this layer is precisely its avoiding the use of Aramaic, translating it into 

Hebrew (Bregman, ibid: 181-182); a trend prevalent also among the paytanim during 

the Byzantine period (in the hope of restoring prestige to Hebrew). In fact, most of the 

Hekhalot Rabbati is written in Hebrew, and in some sections we can identify 

translated material that originally appeared in Aramaic in the Hekhalot Zutarti. This 

layer is characterized by several features – all found in the Hekhalot Rabbati, such as: 

the extensive use of words borrowed from Greek, similarity to the linguistic style of 

the Piyyut, the addition of honorific titles to names, including the form of address: 

‘Haver’. 

 An additional layer may be added to the two described above, the later 

stratum, containing a combination of later units, some composed during the Geonic 

period in Babylonia, or in a region under its influence (Bregman, ibid: 186). As has 

already been proposed, entire units (see appendix) could be found also in the Hekhalot 

literature which should be attributed to the Geonic period in Babylonia. The fact that 

there is a layer within the Hekhalot literature which is connected to Babylonia is 

supported by other evidence, and we may note that in certain parts we find the 

Babylonian Aramaic dialect is used (e.g., in the Ma'ase Merkava macroform). It 

would not be superfluous to add that unlike the earlier layers, which lack any 

reference to the Muslim conquest, in this layer we already find hints of Arab rule; and 

indeed we have found such allusions in various additions to some of the Hekhalot 

Rabbati manuscripts.  

 


