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 העברית בשביֵלי 
 של 

 "תנא דבי אליהו"
 ט"זאת חנוכה תשע  -"  יוםולשון בָצֳהֵרי תורה "

יריחומצפה   
 אוריאל פרנק

 ד"בס
  



  ,ל"ר אליהו נתנאל ז"ד
 הקטורתבשביל העברית של ערוגת 

http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/al-atar2_netanel.pdf


  ,ל"ר אליהו נתנאל ז"ד
 הקטורתבשביל העברית של ערוגת 

http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/al-atar2_netanel.pdf


  ,ל"ר אליהו נתנאל ז"ד
 הקטורתבשביל העברית של ערוגת 

http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/al-atar2_netanel.pdf


  ,ל"ר אליהו נתנאל ז"ד
 בשביל העברית של ערוגת הקטורת

http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/al-atar2_netanel.pdf
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 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

בנוסח עדות המזרח" עבודת השם"סידור   
http://www.pray.co.il/pdf/28.pdf  

http://www.pray.co.il/pdf/28.pdf
http://www.pray.co.il/pdf/28.pdf


 : רייזללמדרשים מאת ענת מבוא מתוך 
לרב אליהו הנביא הספר הוא דברי מקור . 1

 ענן  
, בעל הערוך, נתן מרומי' ר, גאון נטרונאירב (

 )א"והחידהתוספות 
,  בשם אליהואדם אלא , הנביאלא אליהו . 2

בן דור  , אולי התנא אבא אליהושזהותו היא 
 לאמוראים  המעבר בין תקופת התנאים 

צדקיה הרופא בעל שיבולי  ' ר, י אברבנאל"ר(
 )בעל באר שבע, איילנבורגיששכר בער ' ור, הלקט

אגדה המיוחס לאליהו  מדרש •
 "סדר אליהו"הידוע גם כ, הנביא

•-https://daf
yomi.com/Data/UploadedFiles

sFile.pdf-7748/DY_Item/   
 

 –סדר אליהו רבה ", אריה אולמן
מים מדליו  , "קווים ייחודיים של הלשון

 193-175' עמ, )ה"תשנ-ד"תשנ( 26-25
https://lif.ac.il/wp-:  קישור

/ulman.pdf01/2018content/uploads/   

 ...במזרח התיכון 970נתחבר בערך בשנת סדר אליהו רבה 
 ...נתחבר באירופהסדר אליהו זוטא המחקר המודרני מניח ש

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

https://www.mayim.org.il/publications/%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-2/
https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles/DY_Item/7748-sFile.pdf
https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles/DY_Item/7748-sFile.pdf
https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles/DY_Item/7748-sFile.pdf
https://lif.ac.il/wp-content/uploads/2018/01/ulman.pdf
https://lif.ac.il/wp-content/uploads/2018/01/ulman.pdf
https://lif.ac.il/wp-content/uploads/2018/01/ulman.pdf


 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 



:   ")ספרד"נוסח , החדש(ישראל  רנתסידור 
.pdf01israel-www.daat.ac.il/daat/sidurim/rinat://http ) כאןוכן  ( 

 ְּדֵבי ַּתָנא

 ֵאָלא

 ֶבן ָהעוָֹלם

ְלטוֹבָזכּור   

:  שגוי
 ִּתְקִרי  

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/rinat-israel01.pdf
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=47846&st=&pgnum=216
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  -פ "ר(ונציה  וילנא

 )ג”רפ
 שונצינו

 )ט”רמ -ד "רמ(
–110 וטיקן 95 מינכן

111 
תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

 בכל יום
מובטח לו 
שהוא בן 

העולם הבא  
שנאמר  
הליכות  

עולם לו אל 
תקרי  

הליכות  
 הלכותאלא 

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
שהוא בן 

העולם הבא  
שנאמר  
הליכות  

עולם לו אל 
תקרי  

הליכות אלא 
 הלכות

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  
מובטח  

שהוא כן  
העולם הבא  

' שנא
הליכות  

עולם לו אל 
תקרי  

הליכות אלא 
 הלכות

דבי  ' תנ
אליהו כל 

'  הלכו' השונ
לו  ' מובט
בן ' שהו

הבא  ' העול
' הליכו' שנ
לו אל ' עול

תיקרי  
'  אל' הליכו

' משנהלכות 
'  ובריית

'  הלכה למש
 מסיני

תנא דבי  [
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
שהוא בן 

העולם הבא  
הליכות ' שנ

עולם לו אל 
תיקרי  

הליכות אלא 
 הלכות  

א     "ע, עג, נדה
bavli.genizah.org  

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0
http://daf-yomi.com/Dafyomi_Page.aspx?vt=1&massechet=322&amud=145&fs=0


 וילנא
פ  "ר(ונציה 

 )ג”רפ -

פיזרו 
  -ט "רס(

 )ו”רע
 3 גטינגן

  הספריה
הבריטית  

400 
 95 מינכן

 קולומביה
294–295 

CUL: T-S F 
2(2).57 

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
שהוא בן 

הבא   עולם
שנאמר  
הליכות  
עולם לו 

אל תקרי  
הליכות  

אלא 
 הלכות  

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

לו  ' מובט
בן ' שהו

העולם  
הבא  

שנאמר  
הליכות  
עולם לו 

אל תקרי  
הליכות  

אלא 
 הלכות  

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

לו  ' מובט
שהוא בן 

העולם  
הבא  

שנאמר  
הליכות  
עולם לו 

אל תקרי  
הליכות  

אלא 
 הלכות  

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
שהוא בן 

העולם  
' הבא שנ
הליכות  
עולם לו 

אל תיקרי  
הליכות  

אלא 
 הלכות  

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
שהוא בן 

העולם  
' הבא שנ
הליכות  

עולם לו אל 
תיקרי  

הליכות  
 אלא הלכות  

דבי  ותנא
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
שהוא בן 

העולם  
' הבא שנ
הליכות  
עולם לו 

אל תקרי  
הליכות  

אלא 
 הלכות  

תנא דבי  
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
שהוא בן 

העולם הבא  
הליכות ' שנ

 עולם לו 

דבי   תאנא
אליהו כל 

השונה  
הלכות  

מובטח לו 
בן  ]הוא[ש

העולם הבא  
' שנ
  ות..?ל?ה

עולם לו אל 
תיקרי  

הליכות אלא 
הלכות  

 ]  עולם לו[

   bavli.genizah.org    ב "ע, כח, מגילה

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 



&st=&pgnum36061http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=
250=   

74,7884,138,3#4244tp://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=   

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36061&st=&pgnum=250
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36061&st=&pgnum=250
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36061&st=&pgnum=250
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36061&st=&pgnum=250
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=4244


 :  תארים לאליהו הנביא
  .ְּבַהר ַהַּכְרֶמל הּוא יֲַענֵנּו ְלֵאִלָּיהּוֶׁשָענָה ִמי •
 :ְּבַהר ַהַּכְרֶמל ְלֵאִלָּיהּוֲענֵנּו ְּכֶׁשָענִיָת : ל"סליחות לתחלואי ילדים ר•

 
וִיַבֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות  ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב הּוא יְִׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָהּו ָהַרֲחָמן •

 :וְנֶָחמֹותיְׁשּועֹות 
 

 ...  ָזכּור ַלּטֹוב] ַמְלַא� ַהְּבִרית[ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶׁשל  ַהִּכֵּסאֶזה •
 ...ִהּנֵה ֶׁשְּל� ְלָפנֶי�. ַמְלַא� ַהְּבִריתֵאִלּיָהּו •

 
 :מגילה -חברותא , שולביץיעקב ' ר 

אם , נ"ממ, קשה' ולכאו". זכור לטוב חרבונא: "צריך לומר: פנחס' אמר ר, איתא] ז"הג "פ[בירושלמי 
 "! חרבונאארור : "ל"הול, ואם ראוי לקללה". חרבונאברוך : "למימרהוה ליה , ראוי הוא לברכה

לא היה   -המגיד את עניין עשיית העץ , דהרי באמת, ]הובא בשער בת רבים[ספר ווי העמודים וביאר ב
זכור  "דאמר  דהאיאלא . ראוי לברכה חרבונאאין , ואם כן. שהתחפש בדמותו, ל"אלא אליהו ז, חרבונא

שכיון שאליהו התחפש  , והיינו. כאילו הוא עצמו סיפר עשיית העץ, דהיינו שהוזכר במגילה לטוב, "לטוב
 ].  ש שהאריך"עיי[י זכאי "זכות ע דמגלגלין, מסתמא היה קצת מחשבה טובה בלבו -לדמותו 

זכור   חרבונא: לפיכך אנו אומרים, הוא היה אליהו חרבונא: "איתא הכי] פורים' הל, מנהגים[ ל"מהריוב
    ".הוא אליהו -לטוב  דזכורמשום , לטוב

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 



 ,  בן אליהוחיים יוסף ' ר - עוד יוסף חי
 1834-1909, מבגדאד

p&st=&41237http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=
131gnum=   

שמלבד  , יתכן
המעלה לברך  

יש כאן גם , צדיק
רצון להכריע  

בשאלת זהותו של  
 .ל"כנ, אליהו זה

 ז"לבבלי יומא 
גודל  הבואקרא ' כי שם ה'} ג:ב"לדברים {רבי אומר תניא 

אמר להם משה לישראל בשעה שאני מזכיר שמו   לאלהינו
 גודל  הבוה אתם "של הקב

זכר צדיק  '} ז:'ימשלי {יהושע אומר ' בן אחי רחנניה 
שאני מזכיר צדיק ' בשעלברכה אמר להם נביא לישראל 

 .  עולמים אתם תנו ברכה
 

 ד"קכאורח חיים טור 
מאבא מורי שהיה אומר על כל ברכה וברכה ושמעתי 

שהיה שומע בכל מקום ברוך הוא וברוך שמו וזהו שאמר  
'  ועוד אפי לאלהינוגודל  הבואקרא ' משה רבינו כי שם ה

צדיק בשר ודם צריך לברכו שנאמר זכר   כשמזכירין
 כ"עצדיק לברכה 

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41237&st=&pgnum=131
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41237&st=&pgnum=131


 יוסף חיעוד סידור , מזרחי ח"הרי

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

היידוע  ": ַלּטוב"הסבר הנוסח 
, "יידוע סוגי"כאן הוא 

  "ַבציצית להתעטף"ל בדומה
להתעטף  "על / כהן' חיים א[

 )]ד"קמ( 12עמוד  "ַבציצית

,  "ָלטוב: "הרב ברוך ברנרהצעת 
  ח"הריוכמו שכתב , ואינו יידוע כלל

וכמו  , 146' עמ, תיקון תפילה, מזרחי
 .קמוצהשימוש על אות  כאןשכתבנו 

https://m.tau.ac.il/sites/tau.ac.il.en/files/media_server/imported/84/files/2013/11/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%92%D7%A81.pdf
https://m.tau.ac.il/sites/tau.ac.il.en/files/media_server/imported/84/files/2013/11/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%92%D7%A81.pdf
https://groups.google.com/forum/
https://groups.google.com/forum/
http://blog.maanelashon.org/2017/10/blog-post.html


 ?"תנא דבי אליהו"מה פירוש תנא ב
והניקוד גם משפיע על השאלה אם זהו שם עצם או  , יש כמה אפשרויות לנקד את המילה 

 .  פועל

 "  ַּתנָא": מסורת תימן
 מימוש של שווא נע  -
הארמית הבבלית  , שלמה מורג(

 )92' עמ, במסורתם של יהודי תימן

, אם זהו שם
מוכרח להיות  

:  ן"דגש בנו
 "ַּתּנָא"

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 



 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

ִסּיַיְעָּתא  "
 "ְלַתְלמּוָדא

 אתרבלהשיג 
הוצאת קורן  

   ירושלים

https://www.korenpub.com/maggid_he_ils/the-gemara-card-hebrew.html


פורטל הדף  
  > היומי

ספריה  
  > וירטואלית

  > מאגר ספרים

מילון 
-לשון

 לימודים
 
-dafhttp://

yomi.com/Book
Files.aspx?type=

&page15&id=1
0&male=324=   

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

http://daf-yomi.com/Default.aspx
http://daf-yomi.com/Default.aspx
http://daf-yomi.com/BookFilesAll.aspx?type=1
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0
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 לימודים-מילון לשון
0&male=324&page=15&id=1yomi.com/BookFiles.aspx?type=-://dafhttp   
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 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=15&page=324&male=0


16294yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=-dafhttps://   

 גבהרדהרב חנוך / ל "שיעורים בהגדות חז•

 ל"שיעורים בהגדות חז :מתוך הספר•
 א"ע עגנידה 

ִמְּפנֵי ֶׁשְּקִריַאת  . חֹוזֵר ׁשּוב ְוׁשּוב ְּכֵדי ִלְׁש�ט ֵהיֵטב ַּבחֶֹמר, ְמַׁשּנֵןזֶה  -" ׁשֹונֶה"•
ֶאָּלא ִּכְמַבֵּקׁש ַלֲעבֹר ְּבָׁשלֹום ֶאת  , ֵאינֹו נְֶחָׁשב ְּכלֹוֵמד ְו�א ְּכׁשֹונֶה, ֵסֶפר ֲהָלָכה ְּבִרְפרּוף

ֶּבן עֹוָלם  "ַהּזִָהיר ְּבזֹאת זֹוֶכה ִלְהיֹות ְלָפחֹות . ָהעֹוָלם ַהּזֶה ִמְּבִלי ְלִהְסַּתֵּב� ְּבִאּסּוִרים
 עֹוָלם ַהּזֶה  ַוֲאִפּלּו, ַהַחּיִים ְּבעֹוָלם ֶׁשל חֶֹׁש� ּוְלָבִטים, ְו�א ְּכמֹו ְמֻתְסָּכִלים ַרִּבים, "ַהּזֶה

, הּוא יִזְֶּכה ְלרֹוֵמם ֶאת ַהחֶֹמר, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר יְַתִחיל ְלַׁשּנֵן ְוִלְלמֹד ִּביסֹוִדּיּות. ֵאין ָלֶהם
 .ֶׁשָהעֹוָלם ַהָּבא יְִהיֶה לֹו ַאַחר ָּכ� ֶהְמֵׁש� ִטְבִעי, ּוְלַהְתִחיל ְּכָבר ָּכאן ִלְחיֹות ַחּיֵי רּוחַ 
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250&st=&pgnum=36061http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=   

 כדלעיל, יותר מסתבר לפרש כאן במשמעות התניינית של הפועל שנה

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=16294
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https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=16294
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https://daf-yomi.com/bookDetails.aspx?bid=26
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http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36061&st=&pgnum=250
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ל בנוסח  "ר שלמה טל ז"שהדפיס הרב ד" רינת ישראל"בסידור 
לפעמים  )ו"כסלו תשל, ירושלים( "הספרדים ועדות המזרח"

  ".הבא ָלעולם" ולפעמים "הבא ְלעולם"הדפיס 
 

 )זה קישורבמאמרו ב 275' בעמ( ו"אשר הי-משה בר' פרופ

 עֹוָלם ַהָּבא]הָ [ֶׁשהּוא ֶבן־לֹו ֻמְבָטח 

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4OjI2NzBhMzRjMDk0NGI4NTc


 ותוארובצירוף שם " חסר"על יידוע ": ָלעולם הבא"או " ְלעולם הבא"
post.html-/blog10/2018blog.maanelashon.org/://http   

  בכתבי והן בדפוסים הן ,ל"חז בלשון רבות פעמים נמצא "הבא עולם"
  אשכנז יוצאי למתפללים מוכר וגם ,)למשל ,גרסינן הכי אתרב לראות שניתן כפי( יד

  עולם בן שהוא לו מובטח הלכות השונה כל" ל"חז מאמר מנוסח
 .)ועוד גאון עמרם רב סדר נוסח וכן ;ב ,כח מגילה בבלי פ"ע( "הבא

  רבות עדויות מובאות )קלד - ג"קל 'עמ ,זה קישורב( גבאי אהרן 'ר של במאמר
  .שונים בסידורים "הבא ְלעולם" לניקוד

  והסוטה הסורר ,)לכאורה( "מוקשה"ה ,זה בנוסח לראות ניתן ,לכן
  שיש ,תם רבינו סברת פי על( המקורי הנוסח את ,הדקדוק מכללי
  .")דפיקיליו לקסיו" המדעי ובניסוח ,"המוקשה נוסח"ל יתרון

 עֹוָלם ַהָּבא]הָ [ֶׁשהּוא ֶבן־לֹו ֻמְבָטח 

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 
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 תם ולא נשלם 

 שהחיינו והגיענו לזמן הזה ע"שלב

 תודה על השתתפותכם 

 !היו ברוכים

 אוריאל פרנק -" אליהותנא דבי "של בשביֵלי העברית 
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