
ברנפלדש.ד"ר

tזךש;ן~~יחי

העושההלשון","ועדכעתלנוישבא"י,

שפתנואתלהעשירהאבנים",על"מלאכה

הועדתעודתבדיוקיודעאיניאמנםולהחיותה.

בשעהבי.הואהחסרוןכיאפשראבל ;הזה

ובמהמשפטויהיהמהבררו,הועד,אתשיצרו

האלה,הדבריםעלדלבתיואניעוסק,יהיה

פגומה.ובקיאותי

מליםרשימתלפרסםכברהחלהועדאבל

מעיןהואכינראה,מזה .ויצרשחדשעבריות

ההשבחהבבחינתבפאריז,הידועההאקדימיה

השפהשלהשליטוהאפיטרופוסהעליונה

תרעלתאנימוצאכן,שהדברומכיוןהעברית.

נכון:יותראוהוע,דפעולתלבררבדבר,

פעולתו.אפשרות

וממנוהעברי,הדבורתחיתחיתהההתחלה

מהה"טבעית",הלמודשיטתאחרי-כןיצאה

במקוםאמרתיכברבעברית"."עבריתשקראו

הפךממשאלאטבעית,זרשיטהאיןכי ,אחר

שפה,דעתלמתחיליםללמדאפשראיהטבע.

תכנהדעתרעודמדוברת,שפהשאיננה

שנשתמשמבליעצמה,שפהבאותה ,הספרותי

המליצותכובתשנבארמבליהמלות,בתרגום

ליאפשראיהמדוברת.בשפההעניןותוכן

נערהארנערכיהדבר,אפשרותבמחילציר

ואתמליצותיואתומביניםישעיהספרלומדים

בשפההמורהלהםיבארזהוכלהקשה,תכנו

חומרערדבהחסרשלעת-עתההעברית,

 .מאדנחרצותמרובותמלות :ךצ;נירב,לשרבי

ברורולימוטעית,תהיהזהבאופןההבנה

מחרסך-הרגהברועהמוטעיתהבנהכיהדבר,

בשיטההשמושאתמוריםקצתשראומההבנה.

הלמודשכרבתחיותשפותלבבירקזהוהטבעית,

השפהדעתראשיתלמתלמדיםלהמציאהיא

לצרכיבהולהשתמשהחייםכשרקבהלדבר

אוהלטיניתהשפהללמדשבאמיאגלהחיים.

שפהלמתחילשמלמדמיואפילוהיונית,

וכר'),איטלקיתברמנית,(אנגלית,מדוברת

הספרותית,השפהאתיודעהמתלמדשיהא

לאומעולםהתרגום.בשיטתלהשתמשעליו

להציעהמדעיתהפדגוגיהדעתעלאפילועלה

בשיטההכינוניםהספרבתביהשפותלמוד

זוהמצאהכיהוא,וכדררהזאת.ה"טבעית"

האחרונותבשניםהלאומייםבמחנהשהמציאו

להמעטתברמהמרובהבעקשנותגחוהחזיקו

לאעודכי ,אניותמההעברית.השפהדעת

הפקר,הדברועדייןהזה,הקלקולעלעמדו

"ספורט",מיןההיסטוריתשפתנולמודיהיהכי

הזה.המשונההמנהגבתוצאתלהתבונןבלי

אתעברית.לדברבימינוהיהבדולועיקר

לומדיםהיואםכבר.בררתיהזהבדברדעתי

בספריםהרבהוקוראיםהעבריתהשפהאת

בדבורבםלהתרגלתועלתמביאהיהעברים,

שישמוכיח,הנסיוןכיהלשון",ב"שברתהעברי,

בשפתנוהרבהבקיאיםתלמידי-חכמיםכמה

להםקשהההרגלהעדרמפניאלאובספרותנו,

הדבוראלאבלבד,זוולאעברית.לדבר

בדבריפי-הלשון.לשכלולמביאהיההעברי

אתושבשוהאחרוניםגדורותהרבהזלזלוהזה

אתקלקלו ,למלעילמלרעהפכוהקריאה.

מהלראותלנודיבהברה.דייקוולאהמבטא

כיהי"ט,המאהבשנותבליציהמשוררישעשו

בחיים),שמים(למשל,במלעילמלרעחרזו

שיריםכרתכיםהיואלווכדרמה.בסגולקמץ

מהלאזניווישמיעבפיואדםשיקראםמנתעל

הגמוניםהשבשויםעלעומדיםחיוקורא,שהוא

בעיניהםלקרואעצמםאתהרגילואבלהאלה.

אתרואיםאנורכןלב.שמולאולהברה

 .והתלמודהמשנהבספריהמשובשתהקריאה

הדבורשני.לטבעכמעטכברלהםשנעשית

זהומטעםהזה.המ~כתאתלתק.ןיכולהעברי

העברי.הדבורלתחיתבאגודותתועלתיש

שפההעבריתהשפהאתלעשותאבל
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נמנעדעתילפיזה-הרגילבמובןמדוברת

בעולם,שפהלשוםזהאירעלאעוד .גמור

מאחריאותהיחיוכידיאליקט,לאיזהאפילו

זכוכיתכלימדוברת.שפהלהיותשחדלה

שחדלהושפהתקנה,לואיןשובשנשבר

בפיחיהלהיותופסקההטבעיתהתפתחותה

שפהההיסטוריותהדוגמאותלפיתהיההעם,

חיה,שפהלאאבלדתית,ספרותית,היסטורית

כיהי"ט,המאהבשנותאירעבאירופהעממית.

האלהובדוגמאותלתחיה,שפותכמהקמו

עלגםלהקיששנבוהתחיהבעלימשתמשים

השפותגמורה.טעותזוהיאבלהעברית.השפה

בפיהיואלאמעולם,לחיותחדלולאהאלה

התפתחותןרקמדוברות,חיותשפרתהעם

בהןהשתמשולאכיפסקה,הספרותית

דנברכיומכיןוהספרותיים,בחייהםהמשכילים

להמשכיליםואפילוהלאומית,בשפתוהעם

אחרי-אליהחזרוהמדוברת,השפההיאחיתה

אפשרזהמטעםספרותית.לשפהגםועשרהכן

לשפהתעשההיהודיתהשפהכילהאמין

לשפהכברנהייתהובמקצתספרותית.

הלאומית,שפתנואינהכיאלאספרותית,

היאהגרמניתהשפהוהריהנצחית.ההיסטורית,

כותביםואנומאד'עשירהספרותיתשפהודאי

שפתנוהיאאיןזהכלרעםהיהדות,עכיניגםבה

אניועדייןוהנצחית.ההיסטוריתהלאומית,

בעבריתאנישכותבזהכיבאמונתי,מחזיק

רזההנצחי'הלאומירכשונוארצדאליכנס

רקחראלועזיותבשפותאניוכותבשכתבתי

בזמנועבריתיתורגםלאראםהשעה,צררך

 .להשתכחהואעתיד

בםוהיאספרותיתשפההיאהעבריתשפתנו

הפעולותאתמשקיעיםאנובהלארמית.שפה

גםהיאזהוזולת-עמנושלהנצחיותהרוחניות

כיובהירתשבה.הנצחיותבבחינתהיהדותשפת

 :(רצוניביהדותנוהתפתחותחרקישהבנתילפי

דתיתאמתהתיארלרבים,דעתכפיאינה,כי

והולכת),מתפתחתמוסריתאמתאלאקבועה,

תוספתמקבליםהרוחנייםחיינוגםכיובהירת

כןבםשפתנוצריכהכןעלומתעשרים,

אנושמכניסיםובשעה .לדורמדורלהתפתח

אנוצריכיםחדשיםומושגיםחדשתוכןאליה

בכלנרחבהדברשהיהכמולשוניות,ליצירות

יצירהברשחיתהדורלךאיןותקופה.תקופה

ברהעשירושלא-שיהיהצדמאיזה-רוחנית

התלמוד'המשנה, :העבריתהשפהאתבם

הקבלה,הדתי,הפיוטהפילוסופית,הספרות

ומחדשיםיוצריםאנוגםולפיכךוכר'.החסידות

בלתי-יצירותשישאלאשפתנו,באוצר

יצירותוישיתקימר,לאואלומוצלחות

בספרותנו.קיוםישולאלומוצלחות,

לשוניות,יצירותיחדשמי :היאהשאלה

בא"יהללו?היצירותתהיינהאופןובאיזה

הלשון-,-ועדמיסויםכיכנראה,סוברים,

יפרסםלזמןומזמןהלשון",-מניחיחבריושיהיר

מלהכלעלכימובן,שחדש.מלותרשימת

דעות,ברובויגמרוימנוולבסוףידונורמלה

רמהיקרם.כןהלשןו""מניחירעדיגזורוכאשר

יהיה,רמההמועטים?כדעתהאמתאםיהיה,

רקלאשנתחדשומלותשאפילואני'אומראם

כלשלשלמהבהסכמהאלאדעות,ברוב

להןואיןדעתילפימוצלחותאינןהחברים,

ומחבלנרגןאניאהיהשפתנו?באוצרמקום

בכלאבלשתרצו,מהארבמחלוקתומחזיק

מתקיימת.זוגזרהאיןאופן

השמרשידיעלומתעשרתמתרחבתהלשון

מתעשריםהמשוביםטבעיים,כלליםיסודועל

בםומסתעפתמתעשרתועמהםמסתעפיםאו

בםמכיריםאנוהלשןוהתפתחותפירעל .הלשןו

הואבמהרעם,עםכלשלהנפשיתהתכונהאת

בחייועוסקהואונמה rרמעימהרהר

הברמנית,בשפהלמשל,אנו,יודעיםהרוחניים.

השניםבמאתשנתחדשולשוניותיצירותכמה

והפוליטיתהפילוסופיתבספרותהאחרונות

אנומחודשותבמלותמוצאיםשאנוממהויותר

עלמעידהזרכיהמלות,בהסתעפותמוצאים

יותראלושיהירבשעההמשוגים.הסתעפות

לאואזוכפרדים,מסתעפיםהםמדויקים,

בכלזהלמשוגהמקובלתהמלהערדתספיק

לבטאבאותחדשותומלותממנו,שנסתעףמה

זהבמקצועאב-המשוג.שלהתולדותכלאת

(לצררס)אליעזרשלבספררעמוקההבנהיש
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 137ן 1הלשהרחבת

השפהשלוההתפתחות"המקור : tגייגר

הכלבקרבנונעשהואלמלאוהשכל".האנשוית

"מניחי-הלשןו"היוכל-כך'גרועהבשטחיות

מספרתחלהללמדעצמםאתמטריחיםשבנר

השפהבתהותהאיךלדעתכדיהזה,העמוק

בכל-ומתעשרת.מתרחבתהיאואיךהאנשוית

להשפיעכדיועד", ...קובעיםשאינםכשםאופן,

המשוגיםוהתפתחותהשכלהתפתחותעל

הלשון"."להניחרעדקובעיםאיןכןהשכליים,

החפציםכאנשיםבעיניהםהלשוןומניחי

לשוניותיצירותישאבלבראשית.מעשילחדש

מוזרה,שאיפהפיעלארהצורךבשעתשנתהוו

מתאימותשאינןמפנימתקיימות,אינןואלו

להםשאיןבסירנותהןאלויצירותהלשןו.לטבע

ביצירותגםרואיםאנודוגמתןהקיום.זכרת

בסירנותשכמהבטבע,האורגניתהמציאות

(מההאורבניתבמציאותוזווגצרוףאיזהבטלו.

נעשההטבע")"שעשועלפעמיםשקוראים

נםכאלהבסירנותמוצאואניאחרי-כן.ובטל

בהתפתחותובפרטוהמוסר,הדעותבעולם

התהוותעללהשפיעאי-אפשרההיסטוריה.

נםלוישהקיום,אפשרותלושישמההענינים,

אלאההיסטורית,בהתהוות(אפילוהקיוםזכרת

לוששימה :הסדראתלהפוךישזהשבמקצוע

הקיום).אפשרותנםלוישהקיום,זכרת

העמיםברובהנהלשוניות,ליצירותובנובע

ירחיבו,יחדשוגמורה.חירותבזהנוהגת

שראוימהיתקיםלבסוף-יבראויעשירו,

ופונמותמגרנותהיצירותלפעמיםלקיום.

אםבי,שילגלגואפשרהאסתיטית.בהרגשה

פסולהצורהבעלתעבריתמלהכיאומר,

כאלומרובה,צעראותימצערתומכרעדה

זרהיצירהמכרעדה.משונה,בדיהאיזהראיתי

זהכלעםאבלממש.אותימבהלתבשפתנו

הןשמנוברתרכשםונראה.נחכה :אומרהייתי

מליצותיהם,גםמגוניםהלשוניות,יצירותיהם

"כדיבימינושמחדשיםציורי-הדבורים

אדם,לבנינעשהומההלשון".אתלהעשיר

ושמחיםביתםאלחרהמהאשפההמכניסים

זה!ב"עשרם"

עלמשנחתאקדימיהכידוע,יש,נפרנציה

אתלזמןמזמןמפרסמתהיאהשפה.חדשו

האלה,בחרשויםמחאתהארהסכמתה

תרעלתישאםיודע,אינייקרם.כןוכדבריה

בחירותבוחראניכאלהבעניניםזו.בתקנה

אבלהאקדימיה.מפניאפילונכנעואיניגמורה

ואינהמלותמחדשתהאקדימיהאיןבכל-אופן

אלאהלשןו'כשמשרחדשיםכלליםקובעת

ובהו,כתהותוססתהלשוןיצירתשחיתהלאחר

היאזה.חיולילחומרצורהלהמציאהיאבאה

הלכה.ופוסקתמכרעת

כניםאנישםנכנסים .אפשרהכלובישראל

 .הלשןו""מניחיונעשיםהלשון·,עד ...לוישרים

כימפנינקרבנוזכזהדבראפשרמהמפני

להאמיןהםמתעקשיםטבעי,בלתיהכל

אפשרכיהאמרנה,אתאחריםבלבולקבע

שפהלעשותהעברית,השפהאתלהחיות

מדוברת.לשפהמדעית,דתית,ספרותית,

בצרכידוקאמלות,כמהחסרותועכשיו

אוומצריםהלשןואתומניחיםהםבאים-החיים

שתהיהואפילותדברר.כזהארכזהמציעים,

שהתפתחותמפניטבעית,אינהנכונה,היצירה

המציאותכלכהתפתחותהיאשפהכל

כיאפשר ?עליהוישפיעיצרהרמי-האורגנית

כהרכבתהיאהלשןויצירתכיהם,חושבים

חיתהאלמלאאבלובע"ח,בצמחיםהמינים

לאהמינים,בטבעמונחתזוהרכנהאפשרות

כשםזה.בגדראינהוהשפהמצלחת.חיתה

אי-אפשרכךשמרת,"להרכיב"שאי-אפשר

השפה.בטריילהרכיב

רביםדעתלפיכיבזה,הואהעקריהחסרון

"מניחיהסכימוהסכמות.אלאהשפהאין

משוגולבטאכךפלונילדברלקראהלשןו'"'

רמלהמלהלכלכייודעים,הםואין .כךפלוני

היוצרבידחראהחומרונשמתה,סבולתה

אבלאחרת,אוזובצורהכליברלעשותואפשר

בידהנשמהשאיןכשםהיוצר'בידהשפהאין

(r~ 
r-= z 
E::. 
t-
~ 
r-= 
.r
.r-
::כב

r-= 
ג
r\ 
!:""" 
 ;::ז

ו

~ 

~ 
 ~-ח
t::; 
... 
~ 
r 
Eנ

ביבר.אברהםשלאחיובןהיהחכם-לש;ן.תקlפ"ט-תר"ל. . 1



ת 1תעףדלקט 138

השפהכיוחשבאמנם,טעה, 2 ל,,,ש .האמן

"ביתספדוהקדמת(עייןהנשואבבדדהיא

טעותודאיזוהיאבל ,)'אחלקהאוצר",

יוצרתהיאהנושא.בבדדהיאהשפה-במודה

יצירה.היאואין

שנמצאהעצוםהקלקוללהבנתבאנוובזה

רוחנימוסדיכחהיאהשפההלשון".ב"הנחת

במציאותבאמתאינםהשכלייםהמשובים .יוצר

וכאשדבהכנהדקהםהמושביםהשפה.בלי

המלותלהםיז:צאו) :נכוןיותר(אוימציאו

הםואזהפועל,אלמכחיוצאיםהםהראויות,

הכחשלאמת-המזההיאהשפהנבראים.

המחשבה.וצורתהחשוב

ההמוןהמציאות.מןדובמאנדאהעכשיו

המוניתבמלהמשתמשוהמזרחהצפוןבארצות

עסקזהוזו?למלהטעםמה .""המן-טאשען

כאןשאיןהעממית,הפסיכולוגיהלמחקר

בם(ועמהזומלהנכנסהלאבכל-אופןמקומו.

שפהשהיאשפתנו,אללאההמוני)המושב

שידברוהשפותשאדאלולאכל-כך,אצילית

וזכובא"יהלשןו""מניחיבאויהודים.בהן

המלההמן"."אזני :חדשהעבריתבמלהאותנו

במחיההיאמהעתמנקדתהזאתההמונית

הזה,החרשואתדאיתיכאשדאזני.אתוצורמת

אלאשפתנו,מרחיביאלהאין :לעצמיאמדתי

הזה).הקשההנטויעללי(סלחולצוןאנשי

כיואמדתי,מדעתיחזרת"אחדי-כןאבל

המקדששביתבזמןמשויבין,היולאבנו.האשם

בקיאיםאנשיםאלאבסנהדרין,קיים,היה

 ,אפילומאמינים,היינואלו .לשןונשבעים

מלאכותי,באופןהלשןותוחבתבאפשרות

הלשוןמרחיביכיהואבדודאופןבכלהלא

שלבפילוסופיהמעמיקיםשיהיוצריכים

פילוסופים,מובהקים,אס,r:ןיטיםהלשןו,

אנוועודוכר'.וכר'היסטוריוניםטבעיים,

הלאומיעולמנואתעשינוכיבדבר,אשמים

עלומתרחבתמתעשרתחיתההלשוןהפקד.

זהודבר ;אוצרהבכל :כלומדבה,השמושידי

המשתמשיםסופדיםידיעלשיעשהצדיך

שאיננוסופדים,שלדודלנוקםעכשיובשפתנו.

הלשוני.הרכוששלהעשיריבחלקאפילושליט

המשנה,בספדילומדים,אינםהתנ"ךאת

ספדיבקיאים,אינםוכר'המדרש ,התלמוד

דבאיניכותבים.והם-להםזדיםהפילוסופיה

סופדיםאיןכיאבלשיכתבו.מהיכתבובהם,

 .מעצמומובןזהשפתנואתמעשיריםכאלה

אתלעצמםוהקילועמדוכן,הדברובהיות

מעין ,הלשןומניחישלועדהעמידו :העבודה

זוובפבדיקה-המלותלחרוש"פבדיקה"

אםבמלואה,תתקייםלאשפתנוכיחשובים,

"אזני-המן".המלהבהתחסר

בא"י,הלשןו""ועדבחשיבותמזלזלאינני

שלאקדימיהכמיןלנולשמשהיהיכולאשד

אותוצדיךדעתילפיאבלהעברית.הלשון

חרשושלזהולאאחדתפקידלולבקשהועד

להאמד,צדיךשאיננוודברוהמצאתן.המלות

אלז'דנונייםיסודותבהכנסתתועלתאיןכי

העבריבדבורואפילוהספרותית.שפתנו

ההמוניים.היסודותכלעללותדאנויכולים

אני-תביעותילפיהלשון""ועדמשפטהיהמה

 .מיוחדבמאמרמ~ךט

 56גיל'תדע"ב,"הצפידה"
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