
מזיאא.·דד

 ...ןש;ן rrשמ~שעל

תשובת-משבח

הרחבתעל"בדבפלדחד"דשלבמאמרו

מעיןשחראק"י-קי"א),("הצפידה"השפה"

אמנםחודה Nהלשןומזניחי"מאמריעלתשובה

"חסרוןאתלהשליםבכדיכיסוף,סוףהד-ד

כלי-אתבחןלסמןהנצרכותשמשויותמלות

העבריתבשפהמשתמשיםשאבוביןוכר',הבית

להחיותאבושמשתדליםוביןספרותילצורך

לרעדמקוםישמדוברת,חתחיהחשפהאת

שהואמלות,הצעותע"יבולהתגדרהלשןו

אומדשחראאוהקדומה,בספרותנומוצא

אוהסודיתהשפהשלדוגמאותע"פלחדש

הערבית".

הד"רדבריאלהאלההדבריםאתבשוחראם

("הצפידה"הלשון""מניחיבמאמרושכתבב.

להאמיןהלשון)רעד(בעליהםמתעקשים n :ן) nב

אפשרכיהאמרנה,אתאחדיםבלבולקבע

חסרותועכשווכר'העבריתהשפהאתלהחיות

הםבאיםהחיים,בצרכידוקאמלותכמה

אותוצדיךדעתילפיוכר'.הלשןואתמניחיםו

חרשושלזהולאאחדתפקידלולבקשהרעד

להיותלכאודהנוכל-והמצאתן"המלות

 ...הזההפולמוסמתוצאותמרוצים

"אחדשספדהעובדהעלבדברוב.הד"ר

יכללאביפובביה"סברמניתהמודחכיהעם",

הפעלאתלתלמידיולהסביראופןבשום

aufheben בעברית,בטלהפעלע"יאלא

העםאחדשהביאהדונמחאותה"דוקא :מעיד

למעלההדברשמאהחשש,אתבלביעוררה

להחיותאפשראיהקודשכתבישפתמיבלתנו.

אבווהריונו'מספקתשאיבהמפניהעםבפי

הגמראשפתאתהילדיםאתומלעיטיםבאים
ידועובמובןעיוניתהיאהזאתהשפהאבלונו'

במובןלבטלהמלהוכר'פלפוליתבם

נטול-הוראתה(עיקר N•אויפהעבען

אםבדבר,הרבהילדים-עיינובפיממלאכה)

היא",טבעית

בטלהשרשכילהעיר'עליראשית,וחבה,

הקודש,כתבישפתאלאחנמרא,שפתאיבנו

ובטלו :ב'י"בבקהלתחראמלאומקרא

שלהוראתהעיקרשוביתמעטו'כיהטרחנות

(כמוממלאכהנטרל-איבנה"בטל"המלה

 :בערביתכמואלא, ,)ד"כד'עזראבארמית,

הכובההיאוזאתכלרם,שוחלאיצלח,לא

כיהטוחנותובטלו :בפסוקלדעתיהאמתית,

עודתצלחנהלאשהשביםכלומר,מעטו,

אתלטחןמקוםדיואיןמעטו,כילמלאכתן,

לאנבר :בטלןהשםנםרמזה .בבןעלהאוכל

מחשבות·בטל :הנטוינםזהומעיןיצלח,

רעללכלום,תצלחנהשלאכלומד,שונאינו",

בטל" :כ nננאמדהמשוביםהסתעפותדרך

המליםצרוףשע"יקשות",גזרותכלמעלינו

לחמרשניותרקרובההכובהמעלינו""בטל

המשובנמצאברורביתרועוד"אריפהעבען*,

לכםשומע"איני :נמליאלרבןבדבריהזה

שעהאפילושמיםמלכותעולממנילבטל

מלים,צרוףשוםובלי ,)'וב'(ברכותאחת"

דיןביתדברלבטליכולדיןביתשאין· :כמו

מקצתלבטלחורו Nאו: ),הא'(עריותחברו•

שהכובהוכדרמה, )'גא'(הוריותמקצת"ולקיים

 . aufhebenממשהיא

מפקפקלמהממני,דעתפליאהובכלל

במרבןבטלהפעלאתלקבלכךכלב.הד"ר

עיקריתהוראהלושישמפני"אויפהעבען",

להשתמשכמדומני'כלל'מהססואיבנואחרת,

ההוראותשבעבכלבברמנית aufhebenבתפעל

באסוריםכבדהתרנלבוכךכלוכילוזששי

נםכיעדבבלות,חייבודרכיבכלובחומדות

שאבחנוהלאומית,בשפתנוהלשןוכשמשר

מדוברת,לשפהולעשותהלהחיותהמתאמצים

רבי-ושמשויםתמונותלבולרכשואבחנויראים

שלהלשון·מ"בעלי"הכשר"בליהפנים

ב.ר·הדכיהואביותרשמתמיהומההמקראז

בבקרו ,)ר"עבליןר(ב"הצפירה"כתבבעצמו
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 :ס"א)("הצפירה",קנטרררביץבלמרבתשובתו"המחברהלשון~.נבוכי"מררההמחברתאת

השפהאתלעשרתעלינוכיודאי"בא"יחראזרוטהרההעברית,הלשןו"ל"טהרתמקנא

וכר'.האםלשפתהמדוברת,לשפההעבריתטעותהיאזרוכר'הקודשכתביבשפתרקמוצא

זרדרקאהיאהחיהחשפהוכר'.במררה

ובמקצועבההשמשרע"יוהתקדמהשהתפתחה

עלובמאמרווכר',תראי"כבהלכהכיודאי'זה

מוצאהואעמדי,בחתרכחרחשפה",·הרחבת

עיוניתשהיאיעןהגמרא,בשפת"פסול"

כלאתמלעיטיםהיינוכאלו !ופלפולית

 !חריפים",,,פלפוליםעמוקות"סרביות"הילדים

פהלומדיםפשוט""גטאר ,,,,ל"תבדירכי

"שפתאתשידעובכדיהספר'בבתיהילדים

הקריאהבספרירכיגיסא,ומאידךהגמרא"?

והלשונותהמדינותבכלהספרבתיתלמידישל

אשרעיוניים,ומשוביםבטירםכללימצאולא

 !והמשפטיםהחקיםבספריכיחודחראמקומם

אתלקפחאפשר"רכי :ב.הד"רשלשאלתרערל

בלשןולדברילדיםוללמדהילדותשיחת

הגמראבלשוןכילהשיב,רקארכל *?הגמרא

האבדותאלוהאבדה,שפתבםיששלבר

בתכנןהמיוחד,בחנןכיין"אדםלב'ש'משוכרת

וספרדיםהמוסרולמרדיהמרותטהרתהמלא

וחידות,ובדיחותוחדוריםמשליםושיחות,

מן"חרבהברשנשתמרוהפשוט,הבחירובסנגונן

שלהרעננהוהבריאותהחיוניתהלחלוחית

רמי !הקדמה)האבדה,(ספרממש"לשןר-עם

בעצמוב.הד"ראותרכיהחידה,אתלנריפתו

השירה"ארתה :אחרבמקרםלחאבדהשקורא

 , 2 )'אחרב'("השפה·,דוגמתה"שאיןהעממית

 :במחרתדירהמנקרתב"שאלהכךכלמתקשה

וללמדהילדותשיחתאתלקפחאפשררכי

בדולחלקוהלאהגמרא?"בלשוןלדברילדים

המובחרהחומרהואהזאתהעממית"מה"שירה

שלמבן-עדןילדותיתשיחה·להמציא

הילדות"!

כתבב.הד"ר .אחדדברערדולסוף

השפהתהיהאשרעדכיאמנם,מתירא,אני

תחדלישראל,בארץמדוברתלשפההעברית

דבריםישכיוכר'העבריתהשפהמחיות

אבישאיןבא·יונדפסיםובכתביםהנאמרים

אביןלאאשראתכיאני,חשובוכר'.מביבם

וספרותנו,בשפתנובקיאותקצתלישישאני,

רעתה,וכר'.עברית"הקוראיםרובבםיבינולא

השפהאתלעשרתאפשראיךרבנו,ילמדנר

כתבישפתאםמדוברת,לשפההעברית

"שפחהיאהגמרארשפתמספקת,אינההקודש

ולחדשהיא,פסולהרבכןופלפולית"עיונית

בוראי-השפהאתלהעשירבכרנהמלים

רוחיערהאשרעדלחכותעלינוהאמנם ?אסור

מלהאיזולחדשותיקסופראיזהעלממרום

בזמןהמדעירכשונויתעשרראםחלרכר",·דרך

שבכל"המתה"שפתנובםתתעשרהזמנים,מן

רחבידרל·הצמיחהכחהחיים,כחבה"ישאופן

 .)א"חשפה·ב.ר .. ,(

אתלחכיךארכללאאופןבשרםכימררה,הנני

 !ב.הד"רבדבריהזאתח"סתירה"

ככה.סובריםישראלחכמיכללאלאשרנו,

בקיאותקצתישלושבםלמשל,הרמב"ם,חנה

 : )'אא'(תרומותכתברספררתנר",ב"שפתנו

-ויתרםותרדםתרםחמשנה,בכל"אמרם

ואומרים,זהעלמקשיךהאחרוניםהלשוןבעלי

קישראאינהרזורירים,ומריםחדיםהשורשכי

הואהלשונותמןלשןרכלשעיקרכיךראמתית,

רמההלשוןאותרבעליברשמדבריםלמהחחר

ספקבליחמשנהבעליואולםמהם.שנשמע

ונשמעהצבי,בארץר"לבמקומם,חיועברים

ראיההיאזרהנחכשתמשו,וברתרםלשןרמהם

מלשוברתלשןרהמלהושזרבלשון,מקובלשחרא

לכלתשובתךתהיההדרךזהרעלהעבריים.
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תרס"ט).(וארשהשפיראיעקבלאהרן . 1
בימיחשפה"תחייתשמ; 1מאמרברנפלדש'פרסםתרע"ב)סיוןר(פטרב~רב,א' 'ב; nב"חשפה" . 2

הביניים",

ספריבשניםעשר;תבמשךשחיבר~מדקדק,מ;רח(תרט"ז-תר"ץ),קנט;ך;ביץשבחשמןאל . 3

דיקמן.שלמההמתרגםהיה ;ת; nאנכדק. 1דקד
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צח,איברהמשנהשלשרןהאחררנים,מןשיאמרמי

 • Nבלשןרכרארישאינןבמלרתהשתמשרשהםאר

הבהירהסבנןרבעלם, Nהרמבהביןכך

ירארלאהעברי,הדברראתלהעריךרהמדירק,

שאינןמלרת Nבהשמרשע"יהשפהמהשחתתכלל

 • Nבלשןרכרארי

תנאיכירהבין,בא"ישהיהקצנלסןר,ך nרהד

בחזקה",העבריהדברראתדררישם Nשםהחיים

מדיירתרקפדניםלהירתלנר*אל :בצדקכרתב

מזוקקסנגןרהאלההדרבריםמאתרלתבע

ז'רגוןמדברםעבריז'רגוןדברםטרבשבעתים,

אנחנרהערלםארמרתשאראצלבםרכר'.אשכנזי

החמןרשפתביןתמידערבוברזלקיררראים

איזויתנגברהימיםברברתראםהספר'שפתרבין

רעאיןאזבםהספררת,תרךאלזריםבטרים

 .) 7עמ' ,'אחרבות(*השפה",

כלעלקצנלסרן.הד"רבזההבהבדולדבר

שאיןמזרחית,מקוריתשפהזרתהיהפנים

שפהולאכל'בפנילהתביישבהלהדרברים

עלרכלימהבשרההמעטהקבצנית,בלרתית,

ברדלאתרמרביששמביןמירקבה.המשתמשים

במשךהשרביםהז'רברניםעלינרשהמיטרהאסןר

לשפלותנרברמרכמהרעדבשניםמארת

התשועהאתיחשרהגרים,בעינירלחרפתנר

,המרוסק,הרצרץלעמנרהצפריההבדרלה

רהמארסהמכרערהאשכנזיהז'רבןראתבהזניחר

הלארמיתבשםתנרלדבררכהתחילר

בז'רברן"לפטפטרקראפילר-התרלדתית

כחרתינרמאמציככללהשתדלעליגרעברי",

 :אדרםבניקללתאתמעלינרלברלכלקררם

לשרן",רלאכתבלאלהם'שאיןמאדאתה"בזרי

מלראככלהבדרללאסוננרבנרשנתקיימה

ראתהטרבברצרננרעודלהמשיךלנרדימובנה.

לטרתבארצנר,הגלותית,הארררה,העכרדה

לארתותהמשמשהצהוב,הסרטאתולארוב

 !היוםעדראשנורעלבכנרעלקלרן

אתבארצנופהרלחשרלרארתצריך

שנתחנךהצעיר'הדרושלהררחהתררממרת

בז'רגוןמאסואשרהעבריים,ספרנובבתי

 rלהבבכדיפני,,מעלא,ת,,השליךהמחפיר
הזהרהבדרלהפשוטהדברחשיברתכלאת

שלעתידרעלרהעמרקההמדרכהרהשפעתו

 .הארמללעמנר

הכבודרסוףארתו,מסייעיןלטהרהבא

לברא!

הד"רשלנו,הבר-פלרבתאבםריבואיתןמי

ה*שיחותאתבאזניוכשמערוהיה !לא"י ,.ב

המררבים,הילדיםבנגיהטבעירת"הדרדקאיות

אלפיכפירתרהשרטףהחיהעבריהדבוראת

הנמוכיםהספרבבתירנעררתנערים

התחיהררחארתובםרצררה-והתיכונים,

לעבואתרעזבלפניר,אשראתרהביןבכנפיה

הלשןר","מניחיעלחראבםרנרסףכעסוראת

לחדשרה"פבריקהבעליעםלחברהבםרארח

הלשןר*,"ערד-דמתקריאהמלרת"

ירשרלים.תמרז,כ"ה

 ) 170גיל'תרע"ב,("הצפירה"

מזיאתש~בתנ~ציר~ףנ~רנפלדדברי

הלש;ן"רעדב"זכך;נ;תש~בנדפס~

 • 106-91עמ'(תרפ"ח), ,,
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