
בר~רהשפה

הבית~.לחרבןא ...תתכאאלול'כ'ירשולים,

ומאודו,לברבכלצירןחובבהמפורסם,הנדיבהנכבדהגבירלבב'

צירן.חובבילחברתהראש , 2גדינברגאברהםתפארתושםכברד

 .הנכבדאדוננו

מכתבכברדויראההנעלהתכליתהאשר ...ברודהשפה ...להחכרהלמטה,החתוםהרעד

כמרהאשדהזאת,החברההתיסדרתדברכברדואתלכשדמתכבדפה,הרצוףהתקנות

כברד rיבמצדנודבריםכלבליהי;ם.רעדאדמתומעלגלותומיוםבישראלערדהיהלא

לכללהפךהחברהלה~מהאשדהתכליתוקדשוה .ונפלאהגדולהמהעדבחכמתואדוננו

קדשלנרהקדשוההקדמוניםאבותינושפתכדררה,אחתשפהאבותינוארץישוביעמנובני

בעמיםרקלסהללעגאותנוהנותנותעתה,מדבריםהםאשדהנשחתרתלשונותתחתקדשים

כלכי ,'הלמרדיבאמתיהירבנינוכלכיערדיגרוםהזההדברעצמנו.בעיניוחרפהולברז

תשכןוואחרהואחדותלבלםיהיהאחדולבאחתורוחתורהידעוקטןרעדלמגדרלהעם,

הדברכיאחדיםיחידיםרבבתיובמשובותבעידנוהספדבבתיהנסיןרהראהוכברבתרכם.

דברלהילדיםבפיעבריתלשרןאתלשיחהדברמאדנקלכיהוא,מהנמנעותלאהזה

הדבראתלקיםתמצאאשרהאמצעיםבכללהשתמשהעבודהעליהלקחהוהחברהה'ב

הגדוליםהרבניםמאד,רבהההתלהבותבעירנובמעישה.תצליחכיחזקהותקרתהנפעל,

לפנותעתהעדלנרהזמןהספיקאשדהאחדיםהנדיביםרגםלזה,ידםנתנוהעםוהמןו

מתמרךימנעולאלארץבחוץאחינונדיביגםכיונקרהנדיבותם,אתממנומנערלאאליהם

עניניכמהעדהרעדיודעוהנההרצויה.התכליתלהשיגנרכללמעןידםבנדבתאותנו

לועזאשרדברכלעלויעלזשימחמהרעדאדוננו,כברדלבבמעמקייגערירשולם

לטובתולפעללעשרתתמידכברדונכןררכיהקדש,בארץאחינוחייעלחדשארדלהאיר

לחברתנונכבד·"גבאיבשםלכברדולקראמתכבדיםהננוכןרעלונשגב.נעלה rענכל

וגשמית.רוחניתותמיכהעזרממנוונקרה
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חיבתתביעתמר:פזהא;דיסאי",ה"ועדשלפיגסקד)י"ל(אחריהשניהנישא ., ...תדנl"א-תרס . 2
ב~ריסיה.צי;ן
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לבנו.לךירחשאשרהכבודורחשיברכתנואתברצןונאוקבלאדוננונארצה

ד'ארבאלהביצחקד"רהחברהראש

 sס"טמאיריעקב 4הצב•יהועדחברי

 6הירשענזאהןחיים

הצבי.עורךיהודהבן

ס"'טדקלמיחיים

ברורהשפהשלמכתב-התקנ;ת

מתחילכשהתינוקאמרומכאן

הקודשלשוןעמומדבראביולדבר

לשון-עמומדבראיןואםוכר'

קוברוכאילולוראויוכר'הקודש

עקב).פ'ברש"יהובא(ספריוכר'

וכר'בארץ-ישראלהקבועכל

לומובטחהקודשבלשוןומדבר

(ירושלמיהבאעולםמחיישהוא

 .)'גהלכהפ"אשבת

"שפהושמהבירושליםתתכונןחברהא)

חברתהחברהתהיהלאהיהברורה".

תתערבולאוכר',קנאיםחברתמשכילים,

כלבליעבריתחברהרקודעות,כתותבעניני

לתכליתה.נוגעשאינובדברמיוחדגון

היהודיםמקרבלשרשהחברהתכליתב)

העלגים,לשונותאתארץ-ישראליושבי

אתהמחלקותוכר',והספרדיהאשכנזיהזשרגון

היולוכמואותםועושיםאותםהמדבריםלבות

נוראבבותהלפרודוגורמותשוניםעמיםכני

יקראשהספרדיעדומנהגים,ונמוסיםבדעות

והאשכנזילאשכנזי,ולאלספרדי,רק"יהודי"

כידוע.לספרדי,ולאלאשכנזי"יהודי"יקרא

טובדברלכללשטןשעומדהואהזהוהפרוד

ולשונותוהרוחנים.הבשמיםבחיינוומועיל

וללעגלצחוקאותנועושיםהאלההעלגים

העמים,כלולעינילשכנינוולכזיוןולקלס

העדותבניביןוהתנגדותוקטטהשנאהוגורמות

אתלמלאזהגנללאנואוניםוחסריהשונות,

הרוממהוממשלתנומולדתנולארץחובתנו

הודה.יורם

 :בהחכרהיהיוחבריםמיניםשני)ג

אתיתמכואשרוהםתומכים,חבריםא)

נכסף.החברה

יעזרואשרוהםעובדים,חבריםב)

מחשבתםאתלהקיםבעבודתםלהחכרה

בפועל.

בפעםנפוליוןחמשהיתןכיאיש :הערה

יתןואשרנכבד","מיסדשמווהיהאחת,

"חברשמויהיהאחת,בפעםנפוליוןשלשה

חברהואמזהפחותישלםואשרנכבד",

גדולהעבודהעבדאשרואישהחברה,

"חברבשםלכבדוהועדיוכללהחכרה

עבודתו.לפינכבד""מיסדאונכבד"

בירושליםיהיההחברהשלהמרכזועדך)

מושבמקוםארצנועריבכלסניפיםוועדים

עםומשאבמגעיבאהמרכזועד ;היהודים
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תחילההחדש,הייש~בשלהראש;ניםמהר;פאים(תר"ז-תר"ע),אמציסלבסקיהיההק;ךםשמ; . 3
ב~ט~ניס.מתב~יר~שלים.ואחרלצי;ןב~ראש;ן

 .ישראלב~אלפיהצעיר . 4
לצי;ן').('ראש;ןראשירבק~ק,ה:פהןא"יהרבעםיחד ,;ת;מעדמתרפ"ארב.תרט"ז-תרצ"ט. . 5
~במחשבה.ב~ת;רהספריםהובגהחיב~רב~יר~שלים.המש:פיליםמראש;ניתרי"ז-תרצ"ה. . 6

ב~אה"בl.ג'רזי)(ני~ב~ה;ב~;קןרבהאחרונותשנ;תיוב~עשר;ת

הספרדית.ב~עדהנ~ייח~,ועסקן,מ;רהתרי"ג-תרצ"ג. . 7



 21ףתמףרותתולדות

בחוץהזההרעיוןלטובתיוקבעואשרהרעדים

לארץ.

אשרפועלועדמקרבויבחרהמרכזועדה)

 .בפועלהועדהחלטותבקיוםיעסוק

בחםתשתמשאשרהאמצעיםראשי

תכליתהאללהגיעהחברה

לרבדיודעותנשיםתשכורהחברהא)

תוכלנהאשרבירושליםאחרות(ישעברית

הדבורכיחודתלמדנהוחןמעתה),בזהלעבור

אתוהקריאההכתיבהוגםהעבריתבלשון

בזה,שםיחפצואשרביתבכלוהבנותהנשים

 .חמאיסטרח•שללבנותהלמודבבתיוכן

הדבריחיהשלאבאופןהדבראתיסדרהוער

וכר'.מעבורתןיבטלןולאהלומדותעללמשא

תרכלנהאשרנשיםלמצאתשתדלהחברה

תשתדלגםהארץ,עריביתרגםבזהלעבוד

הלמודבתיוביתרתרדהתלמודשבבתי

התלמידיםאתוירגילוילמדורבנותלבנים

עברית.לרבדוהתלמידות

מליםספריתדפיסנחהלפיהחברהב)

לדבררהנצרכותהמליםשיכילוהכמות,קטני

 ,והמסחרהביתבענינירירםירםכלבחייהרגיל

מירחך,ספררתרעדהחברהתפקירחזהולרבד

וספריםהקריאהספריאתלכחןגםיחיהרעליו

ימצאםראםהחברה,לפניירגשואשראחרממין

עלהחברהרהרפיסתםהחברהלתכליתוצרים

להמחברים.ושלמההרצאותיה

הספרותכלבגנזייחפשהזחהספרותרעדג)

העבריותהמליםכלמשםרחרציאהעברית

למעןברבים,ריפרסמןעבריתצררהלחןואשד

וייצרהרעדיבחןאףארם,לכלידרערתתחיינה

טרגיעםזהאדרתומשאבמגערבאחדשותמלות

לידילבראכלשרבנווהסרפדיםהמדקדקים

אחת.הסכמה

יחפרץאשראישכלידיתחזקהחברהד)

אשרבכלבכיתרעבריתכלשרןהדבורלהביא

הדברלהקלאיךהאמצעיםבכלותחפשתרכל

חזה.

בםנשתמשאשרהאמצעיםראשיאלה

עצרתנחפשערראךלתכליתנו,להגיע

לעשרתרמהאיךירדנורחנסירןאחרים,ואמצעים

בם.ללכתעלינואשרוהדרכים

ומדוחיםשראבמחזרתנפשנובשלחלארחבה

ירע .קצרבזמןתכליתנועדנבראכינחשוברלא

רלאוקשה,מדרכההמלאכהכיהיטבידענו

שנים.לעשרלאאףרארלילחמשרלאלשנה

אשדוהמניעותוההתנגדותהמכשוליםכלידענו

אשרערתעבר~חדגרתושניםדרכנועלנפגש

סרףכיאבר,בטוחיםאבלפרי.לדאותנחל

אחרותאתרוהביאנידבר,יצלחזהחפצנו

במלאכהלהתחילעלינובישראל.ואחרה

אשררקררשה,גדולהמלאכההזאת,הגדולה

רשמםבה,העוסקיםלכלוכבררתפארתתנחיל

ימינו.ברבריעולםלזכרישאד

לראותריזכנרבעזרתנויהיהישראלראלהי

שנים.אחריראםמהרהאםפריו
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רישרבצירןחיבתלתולדותכתבים

נדפסרכן , 787-784עמ'ב,א"י

רמחרצהבארץהעבריתבעיתונות

לה.

-"מאיסטרות"-זקנותלנשיםהקטנותילדותיהםאתלמסורנוהגיםהספרדיםהירלשעבר •
 .ררריאנרב)א"א(הערתלגני-ילדיםראשונההתחלהמעיןבזהחיתה .בחןשתטפלנה
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למעלההכתובכלראיתי sראש"לבפשאיאבא

לדברללמדלישונה,עטרהלהחזירשכונתם

בדולדברודאיהאברורה,בשפהבלה"ק

כלנונהיה Tועי"הזאתהמטרהאלישיבווהלואי

מסכיםוהבניאחדים,ודבריםאחתשפה

המעתירפ 1נאהכ"ד Tהנ"החברהבהתיסדות

פדותרעלגאולתנועלשבבולהאחינוכלבעד

נפשנו,

 • 10ס"טפאניזולמאיררפאלהצעיר

עבריתשפתלהוציאהמיוסדתההצעהראיתי

והיהיתןומילהמטרה,ישיבווהלואילאורה

יצאואם .הנ"להטובהמחשבתםשתתקיים

וטרדותיזקנתיאמנםאםנפשאיאנאלפועל

מסכיםהננילמכבירעדהצבורבנטלרבו

הנ"ל.החברהבהתיסדות

ס"ט.ברכה 11יש"אנאה'כ"ד

שתהיהיתןוה'לחזוקצריךאיננוהזההדבר

ובסיעתאדלתתאבהתערותאלכלנואחתשפה

הדברתוצאותוה'יזכנולראותדשמיאמלמעלה

היותיבחייםלפועל

 • 12בקנסיםהקטן

העבידיסולחלאכילתהלהנודעהאמת

אנכיבםובכןאופיר'בכתםהנוכחיהנכתב

הזה rהעניצאלמעןכחיבכלאשתדלבל"ן

נאפוליןו.חציונדבתיולפועללאור

 1ס•ט.נאשכנזייצחקהצעיר
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מרובה,המלאכההיא,נעלהבוראיהמטרה

מוצלחים.הפועליםיתןמי

ז. 4כהןאפרים

שעהלפיהנדבותסכום

יצחקדר'פראנק, 20ברכהישאהגאוןהרב

חייםאהרןסי'האדון ,'פ 100ד'ארבלאבי

העלמה ,'פ 20בקנסיםהרב ,'פ s ~ 100וואלירו

האדון ,'פ 40בכר&~פארטונעהמשכלתהכבודה

 ,'פ 10אשכנזייצחקהרב ,'פ 30כהןאפרים

פראנק. 300ס"ה .'פ 10 1סאלאמיאקדהאדןו
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תר-בנגתשרי Mמי"נג'המליץ'נתםרסמוהנ"להנךב;תוסכומיה'הסבכמ;ת'

ראשי.רב-לצי;ן''ראש;ן . 8
הצעיר.נאוםדבריבכה . 9

לציןיi).('ראשןיiראשירבמ;ת;עדומתר"מרב,תקס"ד-תרנ"ב. . 10
 .;ת;מעדמתרנ"בלצי;ן,)('ראשןיiראשירב(תקע"ז-תרס"ו),אלשירשאוליעקבהרבהוא . 11

נגצ;רכיעסקנגק.ישראלר'נגירשולים,העבריהדפוסחלוץשלנגב;תקע"ה-תר"ן, . 12
ישראל·"תפארתהעתיקהנגעירהחסידיםשלהבכנסתבגיתנגשלנגמיוחדונ;דענגירשוליםצינגור
הבכנסת(בגיתשמ;עלנקראואףבניית;בגהעיקריהעש;השהיהמרוז'ין),ישראלר'האדמר"רשם(על
נגק).ניסןר'של

אלאנגרנגנותנכיהןלאאשבכנזי.אברהםר'לציןיi'ה'ראש;ןשלנגב;רב,תרי"ט-תרע·ט. . 13
 .בגורצינגצ;רכיעשה

'עזרה'חברתשלהחינ~ךרשתמנהלבכךואחרמ;רה(תרבכ"ב-תש"ב),בכהן-רייסאפרים . 14
 .נגארץ > rכהילפספערי

נגארץ.המ;דרניתהנגנקאותמחלוצינגנקאי,תר·ב-תרם·ב. . 15
נגכר.נסיםשל ;ת; nאמחנכת, . 16
ואחרנגיר~שליםהר~סיתהק;נסוליה~מתורגמןמזבכיר(תרבכ"ד-תש"ד),ס;ל;מיאקאברהם . 17
ובעלנגירשוליםהק;נסולריתהנציב~תלפניהייש~בנציבלמעשההיההר~סי.הך;ארמנהלבכך

נג;לטת.צינג~ריתעמדה



חילע;שהבר,רהשפה

בעירהקדשוהשפתנולהרחבתברורה··שפהחברת-תר"ן.תשריה'ת·ו,ירשולים

למטרתהלהגיעחילותעשתשגה-הקודםבמכתביאודותיההודעתיאשר-הקדשוה

רבוהזח,הקדשוהדברעלוהמלעיגיםהמלגלגיםלמרותהנכבדים.מיסויהלחשחצינו

טובדברכלאלבשמחהידםהנותניםהספרדיםמעדתרובם ;כסףבמתתתומכיה

רבינוחסכם.ע·פובגשמי.ברוחניהיקריםציןולבניהחנוןמצבלהטבתהנוגעומועיל

נעריבלבותקדשנולשןולמודלנטועהחברהמנחליבידיהצליח , 1חי•והספרדים

החברהמקופתעברית.תלמידיהםעםמדבריםוהמלמדיםהזאת,להעדהאשר 2חת•ת

לטעתביח·סמוריהבטיחוגםכןמהת·ת.שכרםעלנוסףקצובפרסלחמלמדיםיותך

תוח•קבשפתהקדשוהשפתנוכיבראותנונפשנותבלחניכיהם.בלבקודששפתאהבת

יתמוךשופתו,ארצועמוחובבכלכי!נקרההקדשוהבארצנולתחיתתשובנביאנו,שופת

חמיסדים,שהציעוההצעהכפיקודש,שפתגבוללהרחיבהנכבדההחכרתמנהליבידי

ולאומנו!ועמנווירשוליםציןולתפארתברורה··שפחחברתוחיתה

תר"נבמרחשוןוד''המליץ',
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נפעףלת;הספרףתועד

פעולתהיאולהאדירה,להגדילהניחרדלבואליוהועדישיםאשרהפעולותאחת

בעלםולאהזאת,והגהדרההגדולההפעולהערךכלאתהועדיודעהספרות.ועד

חלילה,מ~קןשאיברדברידומתחתיצאלבליונזהר,מתןובזהלהיותעליוכמהעדממגר

במשךהרבהפרילראותהועדיכוללאעודזאתפעולתובענףכייפלא,לאכןועל

ועדמחבריאחדיםעלידואתהכבידאשרהקשההסתיוכסבתובפרט ,הקצרהזמן

פעמים.ששרקלישיבהלהועדהועדיכולהאלההחדשיםששהשבכלבאופןהספרות,

פיגס,הרי"'מהגדולהחכםכבודהאלה:מהחבריםעתהלעתמרכבהספרותועד

הי"'ו.מאיריעקבמור"רוכר'המופלאהרבכבוד ,יעבץ Tהר"הבלןשהחכםהרבכבוד

השגהספרעורך ,וגץלהרא"מהחכםהרבכבוד .הירשגזון Mהר"הגדולהרבכבוד

H ירשוליםn • החהכבודn בןך ,"המקרא"ספרימחברוערבית,עבריתמורה ,יןלידוד 1ש

חכמיגדוליעםבדבריםבאוכברבזה,יסתפקלאהכלליועדאך"הצבי".עורךיהודה

השגיחהועדובהודעתהזאת,הגדולהבעבודהשיתתפוכיבבקשהורוסיהבאופההלשןו

הספרות.ועדחבריכלאתבשםינקבו

שפהלחברתהמרכזרעד"הודעתמתוך

אלולמחדשהראשנים,החדשיםלששתבר~רה

האקדמיה(מארכיןיiתר"נ"אדרעדתרמ"ט

העברית).ללש;ן
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