
מזיאא"מד"ר

rזןש;ן~ז~יr.זי

כהלכהתשובה

היא,הלשון""ועדחברירובדעתאמנםאם

המלעיבמאמרועלהועדבשםלהשיבשלא

שנדפסהלשון","מניחיברנפלדהד"רשל

ונמוקםוטעמם ,) 56בלירן , 1912 (ב"הצפירה"

פההמרחיבלכללהשיבבאנושאם :הוא

 rאהארצישראליים,הלשון""מרחיביעלינו,
לענותלנכןואחשבזאתבכל ...מספיקיםאנו

הנ"ל,במאמרובדנפלדהד"רדבריעללבדי

מתגנדינויאמדושלאראשית, :טעמיםשנימפני

הואכדאיושנית,דמיא",כהודאה"שתיקה

טעויותיועללהעמידוב.הד"דהעבריהסופר

כזדונות.שנבותלחשבולאדידן'בנדון

-זהבמאמרובדנפלדהד·רשלוטעויותיו

 :הןורבותבדולות

חשוביםהלשון""ועדשחבריהיא,טעותא)

"מלאכההעושיםהלשון"ל"מניחיעצמםאת

המלות".לחדוש"פבדיקהמעיןהאבנים",על

שנתפרסמוהועד",עבודת"יסודותעפ"י

של"תפקידואחרים,ובעתוניםב"האור"בזמנם

העבריתהלשוןאתלהכשירהואהלשון""ועד

עלולשמורמדוברתלשןובתורלשמשר

המיוחדתוצורתההלשןושלהמזרחיתתכונתה

ובסבנ~ן,המליםבכניןהאותיות,במבטא

מקצעותבכללחפשהועדשוקדזוולתכלית

שברצדןהעתיקותהמליםאתהעבריתהספרות

המליםאתבקהלולפרסםהדורותבמשך

החסראתודקהקהל,לדובידועותשאיבן

מליםיצירתע"יהועדממלאבהחלטוהנצרך

ערבייםובפרטשמייםאועברייםמשדשים

זהמלבדהלשון.והיקשהדקדוקחוקיעפ"י

"אל(בשםקטנותחוברותהועדמפרסם

המצויותהשגיאותאתלתקןבכרנהתאמר")

ובסגנןו.נדברר

"המשמרת"מסורתכמהעדלהראותבכדי

מקובלתהכרח,בלימליםלחדששלאהזאת,

מביאהבניהלשון","ועדחבריאצלרבמזמן

שנדפסוממאמריםאחדים .קטעיםבזה

תדנ"ג.בשנתעודזהבעניךב"האוד"

במאמרואזכתבפינס,י"ממרחברינו,זקן

הגדולהכישפתנו",בתחיתלעוסקים"דבר

 ;חדשהאיבנהאם-חדשהלמלהשבמעלות

מספריבאחדאובתנ"ךנמצאתשהיאאמד'ל

הסופדיםבהנושלאאלאפה,שבעלהתודה

כללמציאותהידעושלאאובהלהשתמש

 .)ח"יבלירןתשיעית,שנה("האוד"

חברנובםזובדעההחזיקהחדהואחריו

 ,)כ"כבלירן(שם,ז"לספיראליהומרהמנוח

הזהדו"חכמיםבמאמריפינס,למדובתשובתי

לבעלזאתוישימויתן"מי :כתבתיבדבריכם",

עדזהיריםלהיותשפתנו,בתחיתהעוסקיםכל

קודםויחפשוחדשה,מלהיבראוטרםמאד

דקולאספרותנו,מכמניבכלרבהבשקידה

עלינואלאפה",שבעלתודהובספרי"בתנ"ך

חכמייצוריהמליםכלאתוללקטלבקש

אםהחדשה,העתועדהכיניםמימותישראל

והוראתןהדקדוקלחוקימתאיםבנינןרק

(האור ,,,בשנדברהמושבאלהיטבמכוונת

כלשלדעתםבאמתהיאוכך .) 28בליןרתתכ•,ד

ברירה,בדליתורקכמעט,הלשוןועדחברי

להמציאבחזקהדורשיםהחייםצרכיכאשר

המוכןמןדברואיןידועלמושבעברישם

לבבותלנחוץהועדמוצאאזספרותנו,באוצר

הכלליםע"פהדרשולהמושבנאותהמלה

הנזכרים.

כמוהוקםלא"ששד"ל'בםכיאזכיר'ואגב

ב.(ד"רוכשמושה"'העבריתהלשןובכלליבקי

"חגרתליסדשבצדךחשב ,) 68ב"הצפירה"

העמים,כללהםשהקימוכמוהלשון",בעלי

וגםהלשוןתעלומות"בלוייהיהאפשרואז

האוצר,(ביתחסרונה"ומלויבבולההרחבת

ראשונה).הקדמהשפה,עמקי

שלספרואדותעלנדברויל"ג,המשוררוגם

ב"המליץ"כתבישראל","ארץיהודהבן
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 141הלש;ןהרחבת

להרחיביכוליםא"י"חכמי :ן) nכבליןר(תרמ"ג,

וכר'ערביתמשפתלקוחותבמלותשפתנואת

(הובא ..השפהלתחיתוחינאמןמקורלךוהא

השלםהמלוןשלהדוגמהלמחברתבהקדמה

לבואתיל"גגםערבובאמתיהודה),לבן

(הקדמהחדש"שפתיםניבלו"לברואלפעמים

יל"ב).שידילכל

"ועדנוסדשלאעדכילחשב,היאטעותב)

הועדוכימלות,כללמחדשיםהיולאהלשון"

הבלתיהחרושיםכלבעדאחראיהוא

האחרונה.בעתבא"יונעשיםשנעשומוצלחים,

כברשחיתהלאחרדוקאהועדנוסדבאמת

וערבוביהובה,,,נתחותוססתהלשון"יצירת

בדברבבתי-הספר,בפרטנשקפה,גדולה

הוע,דחבריעליהםוקבלוהמדעיים,המושגים

אחדים,וסופריםהמורים""מרכזדרישתעפ"י

ולהכריעטובותהיותראתמההצעותלברר

השונות.הדעותבין

בהכנתעוסקהועדכילחשב,היאטעותג)

בהןשאיןלשוניותיצירותובוראלשוני""עשור

 .שפתנו"את"להעשירבכדיורקאךכלל'צרך

אוכלהוסדרמיוםהלשון""ועדחברבתור

"המלותאצלנובםכיב'הד"ראתלהבטיח

ומעולםלהן"נצרכיםשאנובשעהרקנבראות

שלאלשונית,שאלהבשוםהועדעסקלא

במורצורךלהםשישאנשיםע"ילפניוהובאה

והמודותהמוריםלמשל,כמו,בפתרונה,

המדבריםואחרים,ובגני-הילדיםבבתי-הספר

מלהלהםתחסרשלפעמיםוישתמי,דעברית

אתובםידועמשובאיזהבדיוקלהביענכונה

ב,ר nהךשלחמתוכלשהעירהמן","אזניהשם

הועדפרסםהמסכנים,הלשון""מניחיעלינו

עבריתהמדבריםלהוריםתשובהבתור

התופיניםאתעבריבשםלקרואאיךששאלו,

ואינםחפציםאינםכאלו.שואליםכימובן,

יחדשותיק"שסופרעדלתשובהלחכותיכולים

דעתכפימוצלחות",יצירותהלוכרבדרך

עלפהלסמךחפציםאינםולסוף ;ב.הד"ר

הועדהסכמתדובפיעלודורשיםהיחיד,דעת

בודדים,סופריםשמחדשיםהמלותעלבם

להמצאתומתנגדתהאחדיצירתלפעמיםואשר

חברו.של

את"לעשותכיכעת,להחליטהיאטעותד)

זההדבילבמובןמדוברתשפההעבריתהשפה

לואיןשובשנשברזכוכיתכלי .במורנמנעהוא

הטבעיתהתפתחותהשחדלהושפהתקנה,

לפיתהיההעם,בפיחיהלהיותופסקה

דתית,ספרותית,שפהההיסטוריותהדוגמאות

 ...עממיתחיה,שפהלאאבל

עדכך'כלב.הד"דהואטרודהנראה,כפי

אחרים,סופריםדברילקראכללפנאילושאין

הדברכיידע,שלאאפשראיךזאתלולאכי

היהכברגמור","נמנעדעתולפישהואהזה,

"'אחדהגדולהספקןשלעדותולפיבא"י.

מוכרחת,שמציאותוטבעי,"חזיוןהעם",

ח'כ"ו,כרך("השלח"עוד"יצוירלאונטרלו

הסופריםבםאלאהעם","אחדדקולאב')ג

ופרישמאןנביאליק 2קצנלסןוד"רהנכבדים

ישכיבזה,הודוהארץאתלסיידשבאוואחרים

המדברצעיר,ודורקטן"עם"בא"יכבר

ראיה,אינהראינולאחיה.בשפהעברית

בעצמוהתובנןולאבא"יהיהשלא ,.בוהד"ד

לכתוב:לבומלאואיךפה,הנעשהלכל

ולקבעלהאמיןהלשון""מניחיהם"מתעקשים
אתלהחיותאפשרכיהאמונה,אתאחדיםבלב

אלאה"מתעקשים",אנחנולאהעברית"!השפה

עיניהםאתועוצמיםבחו"להיושביםהסופדים

פההמתחריםהטבעייםהחייםאתנכחהמראות
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יוםיוםבחזקההדורשיםהמיוחדים,ותנאיהםהשובביםושהילדיםבפודיםשאוכליםהידועים

והתפתחותהבדבורהעבריתהשפהתחיתאתהעברי.שמםואתהרקיקיםאתבפהתובעים
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"אחדספדאשדהארפית,הדוגמהוהשלמתה.

השפהמרדהאודותעל 4בהעדה)(שם,העם"

לתרגםהיהשמוכרחביפו,בביה"סהברמנית

בכדיבעברית,הקשותהמליםאתלתלמידיו

ולאתדירה.אלאנדידהאיננהבלם,שיבינו

 .תיכוניבבי"סנםאלאנמרך'עממיבבי"סדק

למרדיםבביה"סהבריאותשמידתמרדהבתרד

קרובותשלפעמיםלהעיד'ארכלבירשולים

גרמנייםבטריםלהםלבארהתלמידיםשואלים

אחרתדדךליואיןזה,במקצועבספרשקראו

בעברית,אלאהבכרנההכרנהאתלהםלהסביר

 .שערריאתאניקוראשרב

רעכשרהעובדות,וקירםלתקרןבכרבעכאןעד

עיוניות.אחדותהעדותעררלעצמיארשה

מזכירמדעיתצררהלמאמרולתתבכדי

"המקררביינולצדרסשלספרראתב.הד"ד

והשכל"האנושיתהשפהשלוההתפתחות

הכלבקרבנונעשה"ואלמלא :ומוסיף

שבברהלשוןמניחיהיוכך'כלברועהבשטחיות

מהספדתחלהללמדעצמםאתמטריחים

השפהבתהותהאיךלדעתכדיהזה,העמוק

ומתעשרת".מתרחבתהיאואיךהאנשוית

דדך-ארץמדת rnלהבלקוראא~מ~ח

פילתוךשנזדקראלו,נביאות""דבריואתשכזר

האמרלנתנואםהנכבד'הד"דשלמסרקול

ארי"ב)(ב"בחיפהדמןאבדימידרביאליאב

עלבןועללא .)'בעמוד(שםיוחנןד"דאליבא

למדמדיהליהשדידן,אניהרעדחברי

הואהעיקר !וצעדןמאן,לכל-בדנפלד

שאינםכשםאופן,בכל n :תיכףהבאהמשפט

השכלהתפתחותעללהשפיעכדירעדקובעים

קובעיםאיןכןהשכליים,המשוביםוהתפתחות

הלשןו",להניחרעד

מתמיהים.-אלאאינםלה~דהדברים

המדעיותהחברותכלנוסדרול~ ?כיצד

התברך,במקצערתהמדינותבכלרהאקדיזימת
אםבכלל,והפילוסופיההנפשחכמתהחניןו,

והמושביםהשכלהתפתחותעל"להשפיעלא

שלוהפלפוליםהרכרחיםע"יהשכליים"

הפרקעלהעומדיםמדעייםבעניניםהחברים

החברותשבמציעותהמדוברתהשאלותרע"י

הלא ?פרסלקבלמנתעלאותןפתרלהשוברת

כתבי-פרסחבר~ sם nרבן-מנקנטנם

) Preisschriften ( שאלותעלתשובותבתרד

מהלךעלאח"כשהשפיעובברלין'האקדימיה

ימנהרמימדובה.במרההמדעיתעבודתם

עפ"ישנכתבוהחבוריםרבבותאתויספר

אחתכלהמדעיות.החברותודרישותהצערת

ויבדריחקדרמיהדודות,במשךשלה,במקצוע

הרעדיםשפעלוהדדית,ההשפעהיחסאת

אתהכותביםהמחבריםעלהאלו

פרס,לקבלמנתעל"תשובותיהם",

והבאיםהרעדיםחבריעל-והחבורים

אחריהם.

איךלהבין,ארכללאהלשןו"ל"רעדובנרגע

בידיעותיוומתפארבגרמניההיושבסרפד,זה

שבעשרומרעילות"יפותלשרביות"יצירות ,,,ע

כלליודעאיננובימינו'הברמניתבשפה

בתרד-הלשון"רעדיהרבהבגרמניהשנמצאים

הכללית",הברמנית_הלשוןל"חבדתסניפים

 Allgemeiner ( 1885בש;תבברליןשנוסדה

Deutscher Spracherein ( היאשומטרתה

זדיםמיסודותהברמניתהלשןואתלטהר

ברמניות"?מלותע"יהחסדאתולהשלים

מיוחדים,מלרביםלארדמוציאההזאתהחברה

המקצועות,בכלהחדשותהמליםאתהמכילים

 Zeitschrift des Deutsch .:מיוחדעתןרנםלהויש

, Allgem, Sprachvereines היאשמבמתו

הממשלהפקידירעלהצבור Iעללהשפיע
היכןרעדהלשון"."רעדיבחרושילהשתמש

מביערתהברמניםהלשןו""רעדישלדרשיותיהם

כילמשל'הזאת,מהעובדהלדאותאפשר

בשנתשחיתההדהין,בנפותהבלשניםבכנסיות

ברמניםשמרתלהציעמיוחדרעדקבעו , 1910

 .מסהנ"ל(העתןרבבתי-הספדהחשבוןלמשובי

ב.הד"דעובדזהכלרעל ) 1911שנת , 10

 ...במרדהבשתיקה

חאקדימיהאתב.ד ...ח,מזכירגיסא,ומאידך
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 143הלשוןהרחבת

היאאלאמלותמחדשת"שאיננהבצרפת

ופוסקתמכרעתהיאחשפה,חרשויעלמשבחת

ליסדבצרפתחיהשנחוץמכיוןאבלהלכה",

מזח,מוכחחשפהחרושיעללהשביחאקדימיח

חיהוצריךומרחיבים""מחדשיםגםשםשחיו

עודובאמתלדחק.ומהלקרבמהלהכריע,

ע"יבצרפת,נוסדעשרהחששחמאהבאמצע

- Pleiade (הלשון""ועדדונסר,דהסופר

Francaise ( שמטרתוחבריו,שבעתשםעל

ועדומאזחשפה,אתולהרחיבלהעשירחיתה

הצרפתיתבלשןומליםמחדשיחדלולאהיום

ומתחונחלשהקדושהבצורחשנתבבשחאחדיובפרטוהמטהרים,המערעריםאףעל

מיוחדיםמלוניםלחברהחלוהבדולחהמהפכה

רשר ,פוג'ןכמוחדשותמליםאלפיהמכילים

כלאתומעכלתקולטתוהספרותואחרים,

קרבה.אלבאוכינודעולאהאלחח";וכודות"

רובאתסוףסוףמקבלתחאקדימיחוגם

הגדולהמלוןלתוךומכניסתןהחדשותהמלים

שלח.

 ,דרמשטטדא. ,הצרפתיהבלשןעמנובן

חדשותמליםיצירת"ע"דחשובשלםספרכתב

 De la Creation (בימינ~הצרפתיתבלשון

actuelle des mots noveaux dans la langue 

francaise ( חרשויתולדותאתמתארהואשבו

עממיחרושביןומבחין Neulogismesחשפה

Neulgisme populaire ספרותיחרשוובין

Neulogisme literaire . הקיוםזכותישלשניהם

ונחוציםדרמשטטר,החכםלדעתבלשון,

רצוני,הספרותי,החרושא;ןלהתפתחותה,

ע"פסופדיםחבראוחלונודרךסופרשחרשו

דרוש,ועכ"פלבקרת,קוק iהשעה,דרישת

ברורושתביענצרכתתחיההחדשהשהמלח

העממיהחרושזהולעומת ;הנרצחהמושגאת

וא iזהעםכיוכלל,כללבקרתטעוןאינו

יבזרוכאשרחשפה,חרושבעניניהעליוןהשליט

יקום.כןאמר

בדברב.חד"רשללטעותוהגענוובזה

הבלשןממנה.לדת.סרשנפשוההמונית",ח"מלח

ספרעודכתבחנ"לדרמשטטרא.המובהק

היאתמידית.התפתחותבמצבהיאשפח"כל

 :מתנגדיםנחותשניביןבמשקולתתמידנמצאת

כחתשוכאשד ...המחדשוכחהמשמרכח

בסכנה.היאאזנוע,בלינשארתוחשפההמחדש

עלאוסרלחמסודחמדומהכבודאיזהאם

ביןנבורוישהרעיונותבעקביללכתהלשון

אזלובשת,שהיאהצורחוביןהלאוםמחשבת

דוגמהלנוישלמות.והולכתמתבונתהלשון

המופתית,הלטיניתבלשוןזהמעיןמפורסמת

אשרהרומית,העליונהוהחברההסופריםשפת

עדהעממיתמהשפהכלוםלקבלחפצהלא

הנחות".מאפיסת

בםב.הד"רנפשמשאתהיאזאתהנראה,כפי

 ,כל-כךאציליתשפהש"היאשפתנובעד

אבלדתית,ספרותית,היסטורית,שפהשתחיה

להכניסאסורובכןעממית",חיה,שפהלא

"יסודותובפרטהמונית""מלהשוםלתוכה

הזההמחיההזרםע"יתתעודדשמאז'דגוניים",

להיותרעננים,ממשייםלחייםלתחיה,ותקום

עממית.חיה,שפה

 :כאלולסופריםבקראיצדקתילאוכי

 !הלשון""מזניחי

מסופדיםישראלאלמןלאעודלאשדנו

הד"רעםאחתבדעהשאינםבחו"ל,גםגדולים

מוכר-מנדליכתביכלהמהעדים .ברנפלד

"מנדליביאליקשלהמצויןומאמרוספרים

השלישיחכרךבראש(נדפסהכרכים"ושלשת

לעצמימדשההנני .)'בכ"ר,כרך " Mרב"השל

זר:לשאלההשייכיםביאליקדבריבזהלהביא

בימינולעשותלמבדלילושעומדהואזה"כחו

הקיראתלחרס :במופתיםהגדולאתולעינינו

המדוברתהיהודיתהלשונות,שתישבין

ע"ישתיהןאתהשיקכאילודומה,והעברית.

חיילכלנתןעברידפוס ...לזרמזושופעצבור

ל"לשרןממשחייםשלוחזותחז'רבונייםהביטו

מצאההעבריתהמלההעברית.שלהספד"

שלהחייםבנפשהכמוסיםשדשיהאתשרב

זהולאאםיודעומי ...בהםונאחזההיהודי
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לתחיתהשאיפהאתמאליובלבשהכשירשבוהמלים),(חיי La vie des motsמציון

תחיתו".באפשרותהאמונהואתהעבריהדבורלעניננר:הנרגעיםהאלחהדבריםנמצאים
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רביןהאלההנעליםבריםהדביןחלוקאיזה

"כלי :למעלהשהבאתיהקשיםב.הד"רדברי

שחדלהרשפהתקנה,לואיןשרבשנשברזכוכית

וכר'",הטבעיתהתפתחותה

ראם !נשברולאזכוכית,כלילאוחלילה,חס

שפתנו :נאמרב.הד"דשנשאהמשלאתנמשיך

לושאי-אפשרכזה,יקרכליהיאהלאומית

בבולהסבאישראלכשהלךאלא ;להשבד

כליואתלשיםידועות,סברתמפניהיה,מוכרח

ולהשתמשהספרותי,באוצרולמשמרתהיקרים

אצלם.שנתארחבעלי-הבתיםבכלי

במשךערדהוסיפווהשומרים-הסרפדים

להםשנמסרוהראשוניםהכליםעלהדורות

 .הערךיקדיב"בשוניםמכליםכליםערד

אתקודם-כלהרגישולגבולם""בניםוכששרכ

היקריםהכליםאתלהוציאהטבעיהצורך

ולנכדםולחבבםמאוצרותיהםאברת""מורשת

אותםשהביאוהמטרלאיםהשאוליםהכליםעל

שלהם,לכליםיתרוןרעודשרנות.מאוצרת

אחיואלאישלהתרדעיכוליםשבעליהם

ברברתכימרבן,ביניהם.אמתיתאחרהולהרגיש

לפעמיםנרגישהאלההכליםעלהדרישה

הדגישווכאשד :אחדיםבמיניםחסרןו

הדורשים,לבקשתבעתרובדבר,ה·אמנים-

שידםכמהעדהחסדרןאתלמלאלהשתדל

מבעת.

רחשבא"יכעתהחייהודיכל :אחזרתבמלים

נכחהדופקהחדשים,החייםזדםאתומדגיש

לתחיההמתעורריםהצעיד,הדודבניבעורקי

כיומבין,יודעהואעברית,לדברומהדרים

ברחנורעלהדוח"את"לכלאערדאי-אפשר

הלאומיתלשפתנולזאבאנחנומחריבים

השמרשייםהשמותכלאתלהולהמציא

החייםצרכיאתלבטאערדלנרהחסרים

בשפותבםלמעלה,דאינוכאשרראם .הממשיים

הברמניתהשפותכמרורעננות,עשירותחיות,

אחתעלהשפה,חרושתמידברהבוהצרפתית,

רבם-והחרבההדשותלנרשישוכמהכמה

שאנובשעההשפהאתלהרחיבהאפשרות,

בזה.טבעיצררךמדגישים

"לאאבל,לדודות,עבודההיאזרבוראי,

חוריןבןאתהולאלבמוהמלאכהעליך

ממנה",להבטל

"מניחיבחתולאותגרויכבהב.הד"רלגרילעג

הבאיםהדורותסרפדי !דבראיןהלשןו".

-הלשןו""מניחיביןלהפלותיוערבישראל

-הלשןו""מזניחירביןייה nמדחיביה-מ
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~~ 
r.: z 
 .:::ו
ן-

~ 
r.: 
.r
.r-
~ 
r.: 
ג
r1 
r 
E:; 

ו

C! 
::s. 
r1 -רr,.. 
E; 
s;; 
r 
Eכ

 • 101-100ב'ל'תדע"ב,·הצפירה"

הלשון·רעדנ"זכדרנרתש~בנדפס

 • 90-84עמ'(תדפ"ח),
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