
  

 ' איתן ומ' מדןע :עורכים

 

 

 דל"תש ,הככרך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



לעם לשויננו
 לשון לענייני עממיים קונטרסים
ן ע׳ בעריכת ת י ן וגד א מד

תשל״ד שבט־אדר (רמ״ו) ו קונטרס כה, מחזור

למועדים לשונות
ופורים בשבט ט-ו

מאת
בנדויד אבא

 העברית ללשון האקדמיה של המדעית המזכירות הוצאת
ם י ל ש ו ר י



 סייעה לדפוס הקונטרס בהתקנת
ת י ר ו ך נ י י ר

 מיוחדת, (חוגרת חלנוור* פסה 'לשון נתפרסמו: ז( בסדרה
 רל״ז;) בלל״ע הפסח, (לקראת למועד* *לשון ר*ל¡ לעם* *לשוננו

רמ*א). בלל*ע סופות, למועד(לקראת לשון עוד

ירושלים בע״מ, הכהן חיים רפאל בדפוס
שה בנו מיצבו ז*ל ל

¡ * ש נ !



בשבט* ט״ו מלשון

לשון בענייני שיחה

: ל א י נ  פרנסה בו שאץ בישראל ומועד חג אין ד
 מועד, שהוא ודאי אבל חג, אינו בשבט ט-ו לשון. לאנשי

 שנעיץ מציע, ואני במקורותינו. משהו עליו כתוב הסתם ומן
הלשון. מבחינת להעיר שיש מה ונעיר עליו, שכתוב במה

: ה י ל ן נתחיל במה טוב, ג
:  אנחנו הלוא בפסוק. נתחיל ז נתחיל במה שאלה דן

פסוק. בלי אפשר אי פסוקים. בעל עם
: ה י ל  את זוכרים כולנו ובכן, פסוק. שיהיה טוב, ג

 ״כי־ת־בואו, השיר ואת הילדים, בגן בשבט ט׳־ו חגיגות
פסוק. לכם הא כי־ת־בואו״.

 היום אותנו שיעסיק חוששני, הזה, הפסוק אהא! דן:
כולו? אותו תשמיעו אולי הרבה.

: ה י ל השיר? מן אותו זוכרים אינכם ג
עץ. כל / ונטעתם / הארץ אל / תבואו כי

אותו. שרנו כולנו הלוא
: ילדים, אנו אץ עכשיו אבל אותו. שרנו כולנו נכון, דן

 בספר זה הלוא בדיוק. שם כתוב מה נבדוק אלא נשיר, ולא
ונבדוק. בואו כג, פסוק י״ט פרק דקרא

 השמיעון: ישראל*. ב״קול שודרו ושלאחריה זו שיחה •
נתיב. וגליה גולן אריה פגר, דן פאר, דניאל
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: ל א י נ  לומר, רוצה אתה חותר. אתה לאן רואה, אני ד
 עצים: לנטוע מצוה הזה בפסוק לראות התרגלנו השיר שלפי

 מן מפורשת מצוה עץ״. כל ונטעתם הארץ, אל תבואו ״פי
 ולעיין לבדוק באמת צריך טעות. שזו ברור, אבל התורה.

 הארץ, אל תבואו ״וכי בדיוק: שם כתוב מה ולראות היטב,
 ערלתו(כלומר) וערלתם מה?-אז] [ואז מאכל עץ כל ונטעתם

יאכל״. לא - ערלים - לכם יהיה שנים שלוש פריו; את
 שם, כתוב לנטוע. שצריך שם, כתוב אין זהו. דן:

אל אתה שכאשר(!) ע- ט  שנים. שלוש העץ מפרי תאכל נו
! לומר: כתתו כאשר

: ה י ל ״כאשר״! אומרים אץ היום ג
״אם״? אומרים? ומה דן:

: ל א י נ  וכאשר״. ״אם אלא: כאשר, ולא אם לא ד
ק כאשר, ונגמר אם נגמר ישראלית בעברית ר  יחד: שניהם ו

כלום. לא או שניהם, או חבילה: עסקת וכאשר. אם
: ה י ל  שניהם לעולם אלא או, ואין ו אין .1כמרווא ג
שישליק״. 1הא ״נקניק חביתה״; ו/א( ״סלט יחד-ו/או:

 הצירוף כל הלוא ראש. בכובד ונדבר בואו אבל דן:
 שאומר מי הלוא גדולה. אחת וכאשר״)-שטות (״אם הזה
אם. כולל ממילא כאשר, שאומר ומי כאשר, לומר מתכון גם אם,

: ה י ל  את מציינת אם המלה כך. כל בטוחה איני אני ג
שר- והמלה וכך. כך יקרה אם האפשרות: א  את מציינתכ

ן הזמן: מ ז ר וכך. כך שיקרה ב ש א  אם וכך. כך יקרה כ
לחוד. וכאשר לחוד,

: ל א י נ הוא. נכון דן שאמר מה גם אבל נכון. זה ד
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 אומרים ואם כלשהו. בזמן קורה ממילא שיקרה, דבר כל
 מדגישה אם המלה האפשרות. את אומרים הזמן-ממילא את
 וכשאומרים הזמן. את מדגישה ר ש פא והמלה האפשרות, את

 שיקרה, האפשרות את גם שניהם: את מדגישים—וכאשו ״אם
ך יש אם היא, ושאלה שיקרה. הזמן את וגם ר ו  להדגיש צ
 צורך מה ז מה לשם פאשר! וגם אם, גם הרבה: כך כל

הזאת? המכופלת בהדגשה
 הכול. לומר צורך אין צורך. שאץ חושב, אני דן:

 העיקר. את רק ולומר הישר, לשכל גם משהו להניח אפשר
-די את להדגיש הוא העיקר אם  ואם פאשר. לומר הזמן

 אבל אם. לומר די - האפשרות את להדגיש הוא העיקר
 ובלי - וכאשר״) (״אם המכופלת וההדגשה שניהם של הצירוף

ה כל ז - ך ר ו פורמאליסטי. פטפוט לי נראה צ
: ה י ל  יותר: ולא מלים, פיטומי כמו נראה זה לי גם ג

 לא אמרו לא באמת אחדות שנים לפני שעד היא, עובדה
 את מתרגמים מה לשם יודעת ואיני ,1ו/א ולא וכאשר, אם
 או הלוגיקן, (או הפילוסוף הוא מי ובכלל, לעברית. זה כל

יום־יומי? בדיבור זה את שהנהיג דין), העורך
:  ״וכי שלנו: הנצחי הפסוק אל לענייננו, ונחזור בואו דן

ר כך: לומר הפסוק כונת ונטעתם״. - הארץ אל תבואו אש כ  
ר הארץ, אל תבואו ש א כ ) עץ כל תיטעו ו ! ) מאכל-אז  

 שייכת אינה ונטעתם המלה שנים. שלוש ממנו תאכלו אל
 לרישה אלא עצים), תיטעו אז (כלומר, הפסוק של לסיפה

ר שלו ש א כ עצים! לנטוע מצוה שום כאן אין עצים). תיטעו (
: ה י ל לאן לדעת, אפשר איך אבל שלך. פירוש זה ג
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 שאנו כמו לקרוא צריך אולי ז באמת שייכת ונטעתם המלה
 לדעת, אפשר איך ובכלל, ונטעתם״. - תב^או ״כי שרים:

 לא אבל נגינה, טעמי שיש יודעת, אני שייכת? המלה לאן
מהם. ללמוד אפשר מקום בכל

: ל א י נ  קשה שאלה כאן שאלה שגליה חושב, אני ד
 המלה לאן לדעת, אפשר אי הרבה פעמים באמת, מאוד.

 ״והאיש יב: יז, דברים בספר כתוב דוגמה. לכם אתן שייכת.
 הרע וביערת ההוא, האיש ומת - וכו׳ בזדון יעשה אשר

 יעשה אשר והאיש כך: לקרוא אפשר להלכה מישראל״.
. האיש ומת בזדון, . . ז א - א ו ה ה

: אזמה? דן
: ל א י נ ת זהו. אוה, ד ער בי  אבל מישראל. הרע אז-ו

 לפיהעניץ, מפסקים עושים? אנו מה ובכן נכון. נראה זה אין
 וגם ברור. העניין מקום בכל לא אבל הישר. השכל לפי

 פרשת את זוכרים אתם למשל, להתעקם. עלול הישר השכל
 כדי המקלט עיר אל נמלט בשוגג שהרוצח המקלט? ערי

 המקלט, מעיר יצא ושלום חם ואם הדם. מגואל להינצל
כו-כז:) לה, (במדבר כך בתורה כתוב יקרה? מה

א ואם  ינום אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא יצו
 ורצח מקלטו עיר לגבול מחוץ הדם גואל אותו ומצא שמה
דם. לו אין הרוצח את הדם גואל

הזה. המשפט את לקרוא איך לדעת אפשר אי ועכשיו
כך: לקרוא אפשר אחד מצד

וא ״ואם צ ורצח(!) מה?) (אז וכר, הרוצח יצא י
הרוצח״ את הדם גואל
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מר: ה -כלו ו אותו! לרצוח מצ
כך: לקרוא אפשר תם

א -ואם ו ח וכר הרוצח יצא יצ צ ר  את הדם גואל ו
 דם-. לו 'אין אז - מה?) (אז הרוצח-

 שניסו היו התנאים בין שגם לכם, אומר אם ותתפלאו
א). עמוד יב, מכות (מסכת כך וגם כך גם לפרש

: ה י ל  דוגמות מלאה התורה שכל רואה, אני עכשיו ג
 טיפוסי, פסוק הנה אותן. לקרוא איך לדעת שאץ כאלה,
אז אתכם יגור -וכי יד: ח, במד׳,  פסח ועשה - מהז) גר-(

יעשה!״ כן וכמשפטו הפסח כחוקת לה׳
 ועשה גר אתכם יגור -וכי כך: גם לקרוא אפשר זה ואת

ז לה׳- פסח א )  כן וכמשפטו הפסח -כחוקת אז: - מה?) -
יעשה-.

 ואיפה הרישה איפה לדעת, אפשר אי רואים? אתם
 לקרוא: איך לדעת, קשה העצים, בנטיעת בדיוק ובך הסיפה!

 אר וכך. בך אז - וכו׳ ונטעתם- הארץ אל תבואו -ובי
נקודה. עץ-. כל ונטעתם - הארץ אל תבואו וכי

: ם מה יודעים, אתם אבל דן י ש ר ד מ  הם עושים? ה
 כרגע, שאמרת השנייה הנעימה לפי הזה הפסוק את קוראים
ך כלומר י ר צ י לנטוע, ש ו א ר ה לנטוע, ו ו צ מ  הם לנטוע. ו
 וגר: תלכו- אלהים ה׳ -אחרי בתורה כתוב בך: אומרים
 האלהים? עשה מה כי כמעשיו. לעשות עליכם כלומר,

 תחילה במטע אלא נתעסק לא שלעולם ברייתו מתחילת
 בעדן גן אלהים ה׳ ויטע שנאמר: במו במטעים), (כלומר

כשאתם אתם, -אף ממשיך: והמדרש ראשיתומעשהו). היה (זה
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ע אלא תתעסקו לא ישראל, לארץ נכנסים ט מ  תחילה: ב
ם אל תבואו כי (ככתוב:) ת ע ט נ ו - ץ ר א  מאכל!״ עץ כל ה

ה עצים נטיעת מציג המדרש כלומר ו צ מ  כמצוה ממש. כ
עצמה. בפני

: ל א י נ  מפליא זה אץ דרש, בתור אם לך: אומר אני ד
 בארץ־ היהודים לנטוע. החובה את מאוד שהחשיבו כך כל

 לך להביא יכול אני מובהק. חקלאי עם היו הלוא ישראל
י נמרצת, יותר הרבה אמרה ל ב  רבן בעיני למשל, פסוק. ו

 את ולראות מלרוץ יותר חשובה עץ נטיעת זכאי בן יוחנן
 ויאמרו ידך בתוך נטיעה הייתה ׳אם אומר: היה וכך המשיח.

 כך ואחר הנטיעה; את ונטע המשיח¡׳-בוא לך 'הרי לך
 ״כי - הדרש עם שהבאת הזה הפסוק אבל והקבילו״. צא

 פשט. ולא דרש, רק דרש! זאת בכל ונטעתם״-זה תבואו
 בתורה-איננה. כתובה מצוה אבל חשוב, דבר עצים נטיעת
 כמו אלא לנטוע״, ״עליכם פירושה אין ״ונטעתם״ המלה

ר שאמרנו: ש א  בערבית בפירושו הרמב״ם נוטע. אתה כ
 בנסיעתו כשנתכון ״ולפיכך, זאת: אומר באמת למשנה

ז א - ה ל י כ א  את מנסח הוא ובעברית לערלה״. יתחייב ל
 כך דינו - וכו׳״ מאכל אילן ״הנוטע כך: הזאת ההלכה

ר כאמר: ״הנוטע״, וכך. אש  שהוא ולא וכר; נוטע אדם כ
ב י י לנטוע. ח

: ה י ל  המלה פירוש על להתוכח לנו למה בעצם ג
 אם ונבדוק, בואו נכון? מצוות, תרי״ג יש הלוא ״ונטעתם״?

המצוות. ברשימת כזאת מצוה יש
תרי״ג מזכירים שבתלמוד נכון פשוט? כך כל זה דן:
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 תעשה״, ״לא מצוות 365 מהן מצוות). 613 (כלומר מצוות
 פירוט. אין עצמו בתלמוד אבל ״עשה״. מצוות 248 ועוד

מצוות. תרי״ג של רשימה אץ
: ה י ל  אותן ספרו אם אבל רשימה. שאין אומר, אתה ג

ה סימן - יותר) ולא פחות לא (תרי״ג! כזה בדיוק ת י י ה ש  
רשימה.
 ובמדרשים בתלמוד דיברו שנים מאות פלא. באמת זה :דן

 נשארה לא המצוות אותן של רשימה אבל מצוות, תרי״ג על
 התחילו הגאונים בימי רק הזאת. הרחבה הספרות בכל

 כלול מה דעות חילוקי והיו כזאת, רשימה ולשחזר להרכיב
 לפי מונה בבבל אחד חכם למשל, כלול. אינו ומה בתרי״ג,

 אחר אחר. באופן אותן מונה גאץ סעדיה ורב אחת. שיטה
 המצוות״) ״ספר (את רשימה הוא גם וחיבר הרמב״ם בא כך
השגות. היו עליו גם אבל משלו. עקרונות לפי אותן פירט ובו

: ל א י נ  ברשימת שגם תודה, לענייננו. ונשוב בואו אבל ד
 תבואו ״כי פסוק, אותו מצוה. אינה עצים נטיעת הרמב״ם

ה סי ב מתחילה המצוה מצוה. אינו ונטעתם״, הארץ אל  פ
פסוק. אותו של

: ה י ל  שנים שלוש פריו. את ערלתו: ״וערלתם כלומר, ג
המטע. נטיעת ולא העיקר, וזה הסיפה, זוהי יאכל״. לא וכר

 אחת מצוות: שתי הזאת בפרשה יש ובעצם נכץ. דן:
 תעשה״: ״לא מצות כלומר השלילה, לחיוב. ואחת לשלילה

 הפירות הראשונות. השנים בשלוש הפירות את לאכול שאסור
 ולא אחרת, מצוה ועוד ערלה. איסור זה ערלים. נקראים

הרביעית שבשנה - ״עשה״ מצות כלומר לחיוב, אלא לשלילה
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 החומה) עד לפחות (או לירושלים הפירות את להביא חובה
הרביעית. בשנה רק כאמור, שם. אותם ולאכול

: ל א י נ  בשנתם נקראים המטעים איך יודעים, אתם ד
 מטע כלומר רבעי. נטע - והנטיעה ךבעי; כרם הרביעית?

הרביעית. בשנתו
: ה י ל שנים. ארבע בן - רבעי מעניינת: דקדוקית צורה זו ג

 עד(!) משלוש אלא שנים! ארבע בן לא לא! לא, דן:
 חשוב. הבדל זה הרביעית. שנתו במשך(!) כלומר ארבע.

 כל זהו ארבע״. -בן לומר יכלו ארבע, בן פירושו היה אילו
ד הרביעית, בשנתו פירושו ״רבעי- הזה. שבמשקל העניין  ע

יותר. ולא השנה גמר
: ה י ל  לתלמידי היום קוראים אנו מדוע זה, לפי ג

 המשנה חכמי ו-שמיניסטיס״? ״שביעיסטים־־ והשמינית השביעית
 אבל שמני. או שבעי שכזה: לתלמיד קוראים הסתם מן היו
 ששרנו הפסוק אותו על משוחחים הזמן כל אנחנו נא, ראו

 ולט-ו הזה לפסוק מה ביררנו, לא ועדיין בשבט, בט״ו
בשבט.

: ל א י נ העניין. אל מתקרבים אנו סוף סוף השם. ברוך ד
 כתוב הנה הזה. שבפסוק החשוב התאריך הוא בשבט ט׳ו

ערלה). עודנו שלשי (כלומר, אסור הפרי שנים ששלוש בו,
T • ד :

 לירושלים. קודש הפרי ךבעי) בנטע (כלומר הרביעית ובשנה
 אמה לפי השנים? מספר את מגדירים איך היא, והשאלה
 ראש במסכת בשבט. ט־׳ו של התאריך נכנס וכאן תאריך?

ש שט״ו מוגדר לכם, כידוע השנה, שבט-רא  לאילן. שנה ב
לחמישית. רביעית ובין לרביעית, שלישית שנה בץ הגבול וזהו
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 שאתה משנה, אותה קטי. בלבול יש כאן אבל דן:
 תאריך לא בה יש השנה ראש מסכת של הפתיחה מן מביא
 (וכבר שנים. ראשי ארבעה תאריכים: ארבעה אלא אחד

 מוזר דבר והנה ).1השנה ראש על בשיחתנו אותם הזכרנו
 ולשמיטץ, לשנים שנה ראש בתשרי ״באחד שם: נאמר

ה וליובלות, ע י ט נ ! לב: שימו ולירקות״. ל ה ע י ט נ ל  
. השנה בשבט-ראש עשר ובחמישה ן ל י א  לנטיעות ובכן ל

 נטיעה בץ הבדל מה בשבט. ט״ו - ולאילן בתשרי; אחד
לאילן?

: ל א י נ  פירושן אץ שנים שלוש מאוד. השוב ההבדל ד
 נטעו אם ליום. מיום לעת, מעת כלומר שלמות, שנים שלוש

 נקלט והאילן השנה, ראש לפני וחצי חודש האילן את
ה בקרקע ז - ה פ  השנה מראש כך אחר כשנה. נחשב כבר י

 שלוש לך כזאת-הרי שנה ועוד שנייה. השנה-שנה ראש עד
 שחנט מה כל ולפרי. לפריחה ומחכים חורף בא ועכשיו שנים.

שבט-עודנו ט״ו עד המטע  והפרי השלישית, לשנה שייך ב
 למחרת שנחנט מה אותו. לאכול ואסור ערלה, עדיץ הזה
ר ט״ו ב כ - ט ב ש רביעית. לשנה נחשב ב

: ה י ל  בט״ו לקטוף יש מה פירות? יש בשבט בט״ו ג
הדר? מפרי חוץ בשבט

 ״פרי לומר מתכונת את מה אז? היה הדר ופרי דן:
 כאן גידלו לא עדיץ אז תפוחי־זהב? אשכוליות? הדר״?

תפוחי־זהב.

ה. עם׳ ר״ל, לעם״ ״לשובו .1

139יא



: ל א י נ גידלו, לא תפוחי־זהב מגזימים. קצת אתם ד
 יד השגה (ראש מפורשת הלכה ויש גידלו. אתרוגים אבל

 תבוא שלא עד בשבט ט״ו ערב אתרוג ש״ליקט שמי ע״ב),
א ת מש וליקט וחזר השמש,  ואין תורמץ אין השמש, בו

 החדש מן לא ומעשרץ תורמץ שאץ לפי זה, על מזה מעשרין
 בשבט עשר חמישה כלומר, החדש״. על הישן מן ולא הישן, על -

 גחשב אתמול של הפרי אם לפירות. הרשמי הגבול הוא
שבט-רבעי. ט״ו שלמחרת הפרי שלשי, ממטע של ואם ב

• ד : * ד :
חמשי. שלמחרת - רבעי אתמול

1 v • ד ־ ; •

: לא־חורפיים, אחרים, פירות גם אתרוג. רק לא דן
 פירותיו שחנטו ״אילן רל פלל: יש הנטו. ורק בשלו שלא

שבט- ט״ו אחר שעברה; לשנה מתעשר בשבט, ט״ו קודם  ב
ע״ב). טו (ר״ה הבאה לשנה מתעשר

: ה י ל  מיני שני כאן יש כך: לסכם יכולה אני אולי ג
השנים. לחשבון תאריכים

העץ, של תאריכו א)
הפרי. של תאריכו ב)

ק לפי גילו כלומר העץ, של לתאריכו  נטיעתו-זה ז
 של לתאריכו אבל בתשרי. אחד השנה, ראש לפי נקבע
בשבט. ט״ו לפי נקבע לחדש ישן בין השנים גבול הפרי,

 בתשרי באחד אחרות: במלים זאת אומרת המשנה דן:
; השנה ראש ה ע י ט נ  השנה ראש בשבט עשר בחמישה ל

. ן ל י א  שאנו (כמו לאילנית! השנה ראש לא לב: שימו ל
, השנה ראש אלא האילנות״), ״חג היום: אומרים ן ל י א ל  
י - כמובן - והכונה ר פ האילן. של ל
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: ה י ל  ראש אינו בשבט שט״ו מחר: דבר יוצא מכאן ג
 מה לפי מעניץ, אבל לפרי! שנה ראש אלא לנטיעות, שנה

 חדש. לפרי ישן פרי בץ הגבול יהיה הזה היום שדוקא קבעו
 ראשונה, חניטה רק יש פרי. עכשיו אץ כלל בדרך הלוא

ראשונים. פקעים
: ל א י נ  עשר בחמישה כך: זאת מסביר התלמוד ד

 חיים האילנות - ואילך ומכאן הגשמים, רוב ירדו כבר בשבט
 שלו. את שתה כבר שהפרי הניחו, הם הבאה. השנה מגשמי

י שיציץ פרי וכל חניטה כל כן על ר ח כבר ט״ו א  בשבט-
אחרת. לשנה שייך

:  שנה גשמי רוב ויצאו ש״הואיל אומר: התלמוד דן
ה רוב ועדיץ פ ו ק מבחוץ״). שלתקופה ״רובה מבחוץ״(או: ת

: ה י ל  לא היום אומרים אנחנו התקופה״. ״רוב אמרת: ג
הגשמים. נת1ע ״עונה״: אלא תקופה,

הגשמים״. נת1״ע הזאת לעונה קוראת המשנה גם דן:
 מי1אסטרונ מושג היא תקופה אחד. דבר אינם נה1וע תקופה אבל

פי ל ק- דוי  האדר. מזג לפי ולא והלילה, היום אריכות מ
: ה י ל  בשנה. תקופות ארבע שיש למדנו, בילדותנו ג

: ל א י נ  פירושן? מה אבל תקופות. ארבע שיש בודאי ד
ו (היום בדצמבר 22ש־ ז - (  ביוני 21 אחת; תקופה הקצר

 23ו־ במארס 21 וכן אחת. תקופה זו הארוך)-גם (היום
 ת1נקוד ארבע הכול בסך שדם. והלילה שהיום - בספטמבר

 ארבע תקופות: במשנה קוראים לאלו היום. באורך מפנה
 זריחת לפי כמובן, מחשבים, והלילה היום אורך את תקופות.

האויר. מזג לפי ולא השקיעה, ולפי השמש
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: ה י ל  חזן השנה, במעגל נקודות ארבע מנית מענק. ג
ן הזמן משך אבל תקופות. נקראו  הוא גם הנקודות שבי
 תקופה: מהי לדעת, אפשר אי כבר ועכשיו תקופה. נקרא

חודשים? שלושה או אחד, יום קו? או נקודה,
 הרבה עוד להביא יכול אני מוזר. כך כל לא זה דן:

- בנים -ושבו למשל: כאלה. דוגמות ם ל ו ב ג  לא, (ירמ׳ ל
 ליד ויישארו הגבול עד ישובו -לגבולם-? פירוש מה - טז)

 לגבול. שמעבר מה וגם הגבול, גבול-פירושו לא! הגבול?
תחום. וכן

: ל א י נ כשאומרים שעה! המלה יותר: פשוטה דוגמה יש ד
ד ד

 -השעה כשאומרים אבל זמן; לנקודת הכונה ארבע-, -בשעה
 גם פירושה שעה ובכן דקות. לשישים הכונה הרביעית-,

ת ד ו ק  ן1לש כל הנקודות. שתי שבין הזמן משך וגם זמן נ
ת פך: תקופה המלה גם כאלה. ממלים מלאה ו ד ו ק  מפנה נ
י וגם בשנה, שביניהן. הזמן משכ

: ה י ל  יכלו איך השמש. לוח אינו שלנו הלוח אבל ג
 למשל, כינו, איך מדויקות? תקופות לארבע השנה את לחלק

בדצמבר? 22 את הקצר? היום את
 -אחד או התקופה-, -יום כינו הזה היום את דן:
 יום כלומר: טבת-; -תקופת בקיצור או טבת-, בתקופת

י וכמובן: טבת. שבחודש המפנה ל  בטבת, קבוע תאריך ב
 הוא יותר או פחות אבל לשנה. משנה זז הזה התאריך שהרי

ם פירושה: טבת- -תקופה טבת. בתוך ונד גע  התקופה יו
ם בדצמבר. 22 כלומר הקצר, היום שבטבת, ו  נקרא הזה הי
טבת-. -תקופח
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: ה י ל ם שלושת אבל ג י ש ד ו ח  הם גם ואילך זה מיום ה
 הזאת? התקופה בתוך חל בשבט ט״ו ומתי תקופה! גקראים

פברואר. בתחילת יותר או פחות מזדמן בשבט שט״ו לי, נדמה
ל א י ג מעוברת. נשגה כגון יאנואר. בסוף גם פעמים :ד
: ה י ל מעוברת. לא פשוטה, בשנה יותר: 1א פחות אמרתי: ג

: ל א י נ  כלומר פחות, ולא יותר אם אבל נכון, ד
אז בתחילת ר- א רו ב  התקופה במחצית באמת בשבט ט-ו פ
 בדצמבר) 22( ביותר הקצר היום מן נלך אם כלומר, שאמרנו.

 בחצי בשבט ט-ו את נמצא אז במארס), 21( השוה היום ועד
 וזהו הדרך. מחצי יותר לומר: אפשר משהו. ועוד הדרך

ב בשבט שבט״ו התלמוד, מן שציטטנו מה ו ר ה - פ ו ק ת  ה
 והלאה הזה היום ומן הגשמים, רוב ירדו וכבר מבחוץ-.

אחרת. שנה מגשמי שותה הפרי
: ה י ל  על הכול את סיפרנו כבר רבותיי, אבל ג

 עשה מי ביררנו, לא ועדיין בשבט, ט-ו של הזה התאריך
 השנה -ראש שהוא אומרת, המשנה לחג? בשבט ט-ו את

 וזה האילן. של הפירות לחשבון שנה ראש כלומר לאילן-,
הכול!

 שמאי בית במחלוקת. שנוי היה התאריך עצם גם דן:
ד את קבעו ח עשר חמישה פסקו: הלל בית בשבט. א  

זכר! כל אץ חג? אבל הלל. כבית כרגיל, והלכה, בשבט;
: ל א י נ  מאות כמה לפני עוד תמהים. אתם רק ולא ד

 המלמדים, על שהתרעמו בפולץ, ורבנים עסקנים היו שנים
 חג בודים בשבט, בט-ו לילדים פגרה יום שעושים על

כותבים היו כך ממש - רמייה- ה׳ מלאכת -ועושים מלבם

143טו



 שגה 400מ־ יותר לפני תורה. ביטול על תרעומת מרוב
 ליום בשבט ט*ו את לעשות איש דעת על עלה לא עדיץ

 פיוטים שאמרו היו הגאונים בימי אמנם בישראל. טוב
 בט״ו לצום שאץ פסק, גרשום ורבנו בשבט. בט׳׳ו מיוחדים

 חבורה של חידושה היה בשבט ט״ו חג. היה לא אבל בשבט.
 ואתם צפת. איש אחד, אדם של ואולי בארץ־ישראל אחת

הוא. מי מנחשים בודאי
: ה י ל נכון? לאר*י. מתכץ בודאי אתה ג

: ל א י נ  קוראים הקבלה שאנשי זה מצפת. האר״י נכץ. ד
הקדוש*. *האר״י לו

 ונקרא גדולים כלמדנים עצמנו את נעשה לא אולי דן:
 אל*ף, תיבות: ראשי אלא אינו אר*י השם הלוא בשמו? לו

יו״ד. רי*ש,
: ה י ל  כלומר ן יצחק* רבי *אדוננו יו*ד: רי*ש, אל*ף, ג

לוריא. יצחק ר׳
: ל א י נ ם שעסקו וחבורתו האר״י ובעצם ד ה ה- ל ב ק  ב

 ולאכול סעודה בו לעשות הזה, ביום השמחה את שחידשו
פירות. בו

 חידשה צפת הזאת העיר כמה הוא, מעניין דבר דן:
 הייתה צפת לארץ. ובחוץ בארץ־״ישראל היהודים בחיי
 ובמשך שנה, 400 לפני ספרד גולי באו והנה ודל. קטן יישוב

 וכמו ההוא). הזמן מושגי (לפי כרך תה1א עשו קצר זמן
 למרכז פתאום נעשתה שנים עשרות כמה לפני שתל־אביב

 יצאו מצפת לצפת. אז אירע פך ותרבות, כלכלה של
ישראל בקהילות ופשטו - ובתפילות ישראל במועדי מנהגים
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 יע»ראל. לדות1בת המפליאים הדברים אחד זה העולם. בכל
 וגם מצפת, צמח בעומר ל״ג של הגדול הפומבי שגם דומני,

לוריא. יצחק ר׳ אותו של ביזמתו אולי זה
: ל א י נ  של הזה למנהג כנפיים צמחו איך מענק, ד

 פשט הספרדים מן כאחת: העדות שתי ובץ בשבט, ט״ו
 לארצות האשכנזים המקובלים ומן האיסלאם, לארצות
 פימת לאכול הונהג בשבט ט״ו בליל באירופה. הנצרות
 בעסק הסעודה את שערכו היו האיסלאם ובארצות הרבה.

ש בארבע וגם גדול,  ליל פסח! של הסדר כליל כוסות-ממ
 יודע, ואיני השולחן. על ערוכים פיתת מיני (!)30 עם סדר
פיתת. מיני 30 החורף באמצע לאסוף בידם עלה איך

: ה י ל  שעדיין האלה, ההילולות בכל מתמיה ואותי ג
 מה כל האילנות״. ״חג של הזה ג6למח זכר כל כאן אץ

, ה חג הוא כאן שומעים שאנו ת ו ר י  וזה האילנות. חג ולא פ
 כל ״ונטעתם בגן: שרגו אנחגו המקורות. רוח לפי באמת

 שם: כתוב כך. אינו בשלמותו הפסוק אבל נקודה. עץ״.
. עץ כל ״ונטעתם ״ ל כ א  של האלה החשבונות כל הלוא מ

ם וט״ו רבעי, ונטע ערלה, שנים שלוש ל כו ט- שב  נקבעו ב
, לשם י ר פ א ה ל . לשם ו ן ל י א  את הפכו מתי בעצם, ה

ל של לחג הזה הדבר ש ו - ת ו נ ל י ? א ת ו ע י ט נ
: ן  אני עתיקה. כך כל לא היסטוריה הסתם מן זו ד

 חג את שהנהיגה היא בארץ, המורים שהסתדרות חושב,
תרס״ח. שבשנת סבורני השם. את וגם החג את גם הנטיעות.

: ל א י נ  כאילו זה על מדבר אתה טועה, איני אם ד
מבן פחות לא להיות חייב שחג חושב, אתה אכזבה. מתוך
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 והנה קדמונים? בספרים כתוב שיהיה ובהכרח שנים, 2500
 בספרים כתובים שאינם מנהגים, חידשו צפת אנשי נם

קדמונים.
: ה י ל  קדמונים בספרים קדמונים. ספרים הזכרת ג

 שאץ ילץ, של המנוקדת במשנה רואה אני בשבט? ט״ז כתבו
 מלאים. במספרים הכול - כ״א ולא י״ז ולא ט״ו לא שם

ה ר ש ה בטבת, ע ע ב  בשבט עשר חמישה בתמוז, עשר ש
בי״ת. באל״ף ולא שלמות, במלים הכול

 המספרים את לכתוב הזה המנהג כל לדעתי, דן:
 בה. לדבר שחדלו לשפה סימן זה בי״ת אל״ף של בגימטריה

 ״זיץ אצבעות״, ״ה״א אמר: לא בודאי עברית, שדיבר מי
 בודאי דיבר, אם הדברות״. ״יו״ד חודשים״, ״טי״ת ימים״,
ם דיבר י ר פ ס מ , חמש, באותיות: ולא ב ה ע ב , ש ה ע ש  ת

. ה ר ש  כתוב שהכול במשניות מוצאת שאת מה ולכן ע
 את לשנן שהצטרכו מפני הסתם מן זה מפורשים, במספרים

ם לדבר צריך משננים, ואם פה. על המשניות י ל מ ב  
, ת ו ש ר ו פ  כל גם ק על בי״ת. אל״ף בקיצורי ולא מ

שנה-כולם התאריכים ם כתובים במ י ל מ , ב ת ו א ל  ולא מ
בגימטריות.
: ה י ל  להם היו השטרות שכותבי ראיתי, אני אבל ג

 ושטרות מכתבים הרבה פרסם גויטיץ הפרופסור מנהגים. שני
 כתבו אם מעניץ: דבר מראה הוא ושם שבקאהיר, העיזה מן

 כתבו אם אבל בי״ת. באל״ף המספרים את טיוטה-קיצרו
 במלים המספרים כל את כתבו - ורשמי נקי השטר את

נייר. ולא זמן חסכו ולא מפורשות,
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: ל א י נ  את כותבים אנו לבנק בשק גם הפלא? ומה ד
 ביטחון. ליתר במלים, וגם בספרות צורות: בשתי הסכום

 שאמרת, מה כזה. כפול מנהג יש במשניות שגם לומר, עליי
שות-זה1מפ במלים המספרים את כותבים שבמשניות  נכון. ר

 זאת בכל הם המשנה מספר ואת הפרק מספר את אבל
 ט׳ הלכה ב/ הלכה י-א, פרק ,,ה פרק באותיות. כותבים

 ט-ז, ולא ט-ו לא כותבים אץ עתיקות במשניות (ואגב, .,וכו
י-ו). פרק י־־ה, פרק י-ו, י״ה, אלא

:  י״ו או י״ה מלכתוב הזאת ההימנעות זאת בכל דן
 שנים. מאות הרבה הנמשך ישן מנהג זה כך. כל חדשה אינה
להימנע. רצו ומזה האלהים, שם של כמחציתו נראה י״ה

: ה י ל החרדים. של במודעות היום עד זה את רואה אני ג
 אלא בה״א, גדליה ולא בסוף, בה״א רחביה כותבים שאינם יש

 אדם היום יאמר אם ה״א. ובלי מעליה בגרש ירד מקוצר:
יבינו. שלא חוששת אני בשבט-, ׳״־'ה

: ל א י נ  שלנו שבמשניות אמרנו, הלוא בשבט-ז -י-ה ד
 ומפורשות: שלמות במלים כתבו ט״ו. לא וגם י״ה, כתבו לא

 קראו לארץ בחוץ האשכנזים גם כך! בשבט. עשר חמישה
 האשכנזי במבטא עשר״. -חמישה ובקיצור כך! הזה ליום

 או -חמישוסר- אלא עשר- -חמישה כמובן, אמרו, לא
 זה, יום וכשהגיע -חמישוסר-. מהו ידע ילד כל -חמישוסר-.

 פירות בייחוד חמישוסר״, -פירות - מתנה לו שיקנו ציפה
 תפוח־ וביותר וצימוקים, כתאנים מארץ־ישראל מיובשים

 השיניים. את בהם מגריסים שהיו צנומים, חרובים וגם זהב.
-חמישוסר-. נקראו האלה הפיתת
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: -חמישוסר״, אמרו לא במובן, הספרדים, אבל דן
 אמרו הספרדים מדיי. ארוך שם זה עשר״. ״חמישה ולא
 קיבלו הספרדי, למבטא שעברו והאשכנזים בשבט״, ״ט״ו
הזה. השם את גם מהם

: ה י ל  נקבעו בישראל והמועדים החגים רוב בעצם ג
 בשבט, ט״ו בתשרי, ט־־ו באב, ט״ו בניסן, ט״ו החודש. בחצי

טו. להם קראו לא זאת ובכל באדר ט-ו
 לחגים אבל הסוכות. ולחג הפסח לחג מתכונת את דן:

 לט״ו ובנוגע -טד. להם לקרוא צורך ואין שמות, יש האלה
 של פורים אלא פורים, אינו באדר ט״ו - שהזכרת באדר
שושן.

. ל א י נ  ואתם אחד במועד לכם די שלא רואה אגי ד
 לשמחה דייה לכם. לאט הפורים. לתוך פולשים כבר

בשעתה.
בשעתה. לשיחה ודייה דן:

כ148



״1עמ ״כלשון

פורים לקראת לשון בענייני שיחה

: ל א י נ  צריך הפול כידוע, הפורים, יום לקראת ד
 בדעתו, מיושב הוא השנה ימות שכל אדם הפוך. להיות

 ארור בין ידע שלא עד ולשכוח, ולהתהולל להשתכר חייב
 ומה בתלמוד. נאמר כך ממש. חובה מרדכי. לברוך המן

בשיחתנו! אנחנו נעשה
: ה י ל ההפך. ק ההפך את געשה אנחנו ג

: ה י ר כלומר? א
: ל א י נ  בענייני לשון חידות ונשאל מאוד, רציניים נהיה ד

 הרצינות. בכל - ו״איך״ ו״למה ו״מדוע״ -מאץ- פורים:
הוא״. ״ונהפוך ככתוב:

: ה י ל  הסתם מן הה ככתוב. אמרת, הוא״ ״ונהפוך ג
ר פסוק? בלי אפשר איך פסוק. ב כ  בדקדוק: שאלה לי יש ו

ו הוא? ונהפוך, הוא״: ך1״ונהפ הזאת הצורה מה נ ח נ א  
א או נהפוך? זה? מה יהפוך? הו

: ה י ר  לנגוע הספקנו לא עדיץ טוב. בוקר דקדוק! כבר א
דקדוק. וכבר עניינים, בגופי

: ל א י נ  חובה שאלה, נשאלה אם כן. פי על אף ד
 ט: בפרק במגילה, פסוק באמת זה נכון. ובכן, להשיב.

י קיוו) (כלומר: שברו אשר ״ביום ב י ו  לשאט היהודים א
ה היהודים ישלטו אשר הוא: ך ו פ ה נ ו - בהם מ  בשונאיהם״. ה

״נכסף(נכספתה)״, כמו נפעל, בניין של מקור צורת זו - ונהפוך
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 *נקלא כז; ב, ש״א (עליתי)', -העלה ל! לא, בראשית
 תהפוך אמר: הוא״-כאילו ץנהפוך ו. א, ש״ב (נקריתי)״,

 מציע, אני אבל הוא. תהפוך ובקיצור: הדבר, נהפך
דברים. לעיקרי תפנה לדקדוק, מיה שבאמת

: ה י ל  אנחנו 1פירוש את פורים. בשם נתחיל ובכן טוב. ג
- ״והפיל בעצמו: מפרש המגילה בעל הלוא יודעים: ר ו פ  

 שבלי ידע, וכנראה זרה, מלה כנראה כד). (ט, הגורל- הוא
 אבל הגורל. הוא - פזר :1בעצמ פירש ובכן נבץ, לא פירוש

 ברור לא הוגרל? מה הגורל? מה לשם גורל? הופל למה
כך. כל

 תאריך חיפש היהודים צורר המן שם. מסופר זה גם :ה י ר א
ום מזל של חודש לו חיפש ההשמדה. למבצע מוצלח י ו  

 בתחילה חודש. אחר וחודש יום, אחר יום ניסה מזל. של
 את הפיל מתי להיזכר: נסו תאריך. שום בגורל העלה לא

הגורלות?
: ה י ל  ניסן, חודש הוא הראשון, ״בחודש כתוב: הלוא ג

פור״. הפיל
: ה י ר  אחר סיון, כך אחר אייר, כך אחר בניסן, התחיל א

 לחודש האחרון, לחודש שהגיע עד וכר, וכר תמוז, כך
אן חודש הוא שנים־עשר כ ר-ו ד אדר. הפור: נפל א

: ל א י נ , שיחק הוא לתאריכים? לב שמתם ד ן ס י נ ב  
. על נפל והגורל ר ד  ההשמדה. יום את קבע הזה הגורל א

ד ח שר א ם ע י דש ו  תאריך לקבוע היה יכול מראש! ח
 הלוא שניים. או אחד שבוע אחרי אפילו מוקדם, יותר הרבה
הוא הקדמון. העולם שבכל המשוכלל היה הפרסי הדואר
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 ״רצי מיוחדים, ברצים אלא איטיות, בשיירות לא התגהל
 קילומטרים מאות שלוש עד לגמא יכלו שפעמים המלך״,

 עוברות היו והאיגרות מהירים. דואר בסוסי וגם בלם!
לסוס. ומסוס לפרש מפרש במהירות

: ה י ל  להם יש האלה הדואר סוסי דואר. סוסי הזכרת ג
 כך: שם כתוב י. פסוק ח׳ בפרק במגילה, מפורט תיאור

הרמכים״. בני האחשתרנים, הרכש רוכבי בסוסים, ״...הרצים
V V ־ T

י כלומר ס ו ת ס ו כ ל  כמו רכש! רוכבי מיוחד. מסוג מ
 פץ־ הייתה רכש המלה טלגראף״. ״עובדי היום שאומרים
ההם. בימים לאומית

: ה י ר  מפליאה הדואר, סוסי של הזה הארוך התיאור מכל א
 פירושו רכש היום הרכש״. ״רוכבי ״רכש״: המלה אותי

. ה ש י כ  לרכיבה. סוס סוס, פשוט: פירושו רכש כאן והנה ר
 המלה לבץ סוס) (כלומר רכש בץ הזה הקשר מאץ מעניין,
רכישה. רכוש,

: ה י ל העברית, הלשון בתוך גם כזאת, דוגמה עוד יש ג
 מקנה והנה ״מקנה״. ״קניץ״, ״לקנות״, וקניין: מקנה כגון

! גם פירושו ת ו מ ה  רכוש - סוס) (כלומר רכש כמו בדיוק ב
״לקנות״. ״קנייך, ״מקנה״, כך לרכוש, -

: ל א י נ  במושגים כאן נוגעים אתם מאוד. מעניץ ד
 צאן רועה כל אצל אחרות. בלשונות גם במקביל שהתפתחו

 הנכס, היא הכלכלית: היחידה היא הבהמה הלוא ובקר
 במקנה ולממכר. למיקה המטבע יחידת והיא הכסף, והיא

) (כלומר ת ו מ ה ב ) (כלומר וברכש קונים, ב ס ו ס  רוכשים. ב
היא גם ו״רכוש״) ״כסף״ (שפירושה pecunia בלאטינית וכן
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 pecu השורש ומאותו צאן. עדרי פירושה ,pecu במלה קשורה
 רכוש כסף, תשלום, של במשמע פן גם - fee באנגלית גם

ל כו ה  מה בקיצור: ״בקר״. או -בהמות״ המשמעות מן -ו
 (במשמע שבמגילה הרכש מן המפליא הבלבול על שאמרת

 אחד, שורש באמת זה הדבר של בזמננו-בסופו לרכש סוס)
 מן השתלשל והרכישה הרכוש מושג ממש. של קשר והקשר
 (שנקראו הדואר סוסי בעניץ שקענו בינתיים ״סוס״. המושג
ז הזה לנושא הגענו איך ושכחנו, רכש)

: ה י ר  לא כזה זרת שבדואר אמרנו הגענו. איך זוכר אני א
 עשר אחד ההשמדה מבצע את לקבוע צריך הרשע המן היה

 הפור פי על רק אדר חודש את שקבע אלא מראש. חודש
 למרדכי המן בין שבמרלה המעשים סיפור אבל שנפל.

ש בניסן. אלא באדר, לא ואסתר-מתרח
: ה י ל  יש במגילה והתאריכים הזמנים בעניין בכלל, ג

 בקריאה המגילה את היום קוראים אנחנו משונה. דבר
 וממר מתחיל קצר, מעשה סיפור שזה לנו ונדמה חטופה,

 המסופר שהמעשה לב, שמתם כך. זה אין אבל שתיים. אחת
שנים! עשר או מתשע פחות לא מתמשך במגילה

: ה י ר במקצת. מפתיע נשמע זה א
: ה י ל  ובעיון בנחת קוראים אם אבל מפתיע. נכון, ג

 למלוך. מתהיל שאחשורוש שם מסופר הנה מפתיע. זה אץ
 פהות לא נמשך והמשתה משתה, עשה למלכו שלוש ובשנת
 המלכה. ושתי את שסילק עד וככה, יום! 180 שנה, מחצי
 ארוכה הפסקה באה וכאן לאט. מתקדם המהלך רואים, אתם

ובשנת כתוב), (כך האלה״ הדברים ״אחר שנים: שלוש של
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 לחינם ולא למלכה. אסתר את ממליך הוא למלכותו שבע
 ממושכת הפסקה כאן מציץ זה האלה״. הדברים ״אחר כתוב

 ״אחר שוב: ג׳ פרק בתחילת כך, אחר שנים. כמה של
 כלומר וחצי, שנים 4 של הפסקה שוב האלה״-וזו הדברים

 שוכחים אנו לאט. לאט מתנהל הכול למלכותו. 12 בשנת
 ״אחר האלה״. הדברים ״אחר פעם כל פותח המספר למה

ארוכה. הפסקה אחר האלה״-כלומר, הדברים
: ה י ר  להבדיל מנסים יש באמת שבתלמוד יודעים, אתם א

, פירושו שאחרי שסבור, מי ויש אחרי. ובין אחר בץ ך ו מ ס  
, פירושו ואחר ג ל פ ו  אבל ךרש. זה אמנם מרוחק. כלומר מ

 הדברים ״אחר הפשט. מן רחוק הדבר אץ הזה במקרה
ק כלומר, האלה״, ו ח י ר ר ב כ י ה של נ מ ים. כ שנ

: ל א י נ  להזכיר רוצה אני בתאריכים, דקדקנו כבר אם ד
 מתחילה, הפור בהפלת שהדראמה לב, שמתם אחר. פרט לכם
 לפני יומיים כלומר בניסן, 13ב־ .ניסן בחודש שאמרתם, כמו

 המדינות. 127 לכל ונשלחה ההשמדה איגרת נחתמה הפסח,
 ערב שהם ימים. שלושת לצום מתחילים ואסתר מרדכי ואז

 הפסח חג הפסח. וממחרת הפסח, של ראשץ טוב ויום פסח,
לצום. נהפך

: ה י ל  את לצום נוהגים היום כך. כל מוזר נראה זה ג
 הם, שצמו ביום ולא הפורים, לפני אחד יום אסתר תענית
בשושן. והיהודים ומרדכי אסתר

: ה י ר  המנהג לכן הפסח? בחג לצום היום אפשר איך א
 שנקבע עד אחרים, לימים ונדחה קבע לו היה לא לצום הזה

באדר. עשר שלושה ליום להשמדה, שנועד ליום
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: ל א י נ  לאט מתנהלים במגילה שהמעיים אמרת, ד
 במהירות: מתגלגלים הדברים ואילך הצום מן בפסח, אבל

 אחשורוש, של השינה נדודי - פסח של הראשון טוב יום במוצאי
 כישלונו אסתר, של השני המשתה ביום בו למרדכי; הפרם

 חג בתחילת והכול העץ על המן את תלו וממחרת המן; של
הפסח.

: ה י ר  האלה התאריכים את נותנת שהמגילה ומעגיץ, א
אחת. במלה אפילו הפסח את מזכירה ואינה נמרץ, בדיוק

ה י ל  בתוך הפורים שמחת נקבעה לא כן פי על ואף :ג
 להשמדה. מועד ונקבע האיגרות, יצאו בינתיים שהרי הפסח!

 חדשות, איגרות שלחו ההן האיגרות את לבטל כדי ובכן,
 מראש חודשים כתשעה ושוב, - וממרדכי, מאסתר הפעם

עו ב ק  באדר עשר שלושה של ההוא הגורלי היום את -ו
והתקפת׳״נגד. התגוננות של ליום

: ה י ר בלשון. ולא בהיסטוריה, עוסקים הזמן כל אנחנו א
לענייננו? נוגע זה מה

: ל א י נ  להסביר, טורח המגילה שבעל מפני ונוגע! נוגע ד
 בחג (כלומר המן של מפלתו ביום לא טוב יום נקבע מדוע

 בשלושה (כלומר להשמדה הפור שנפל ביום אלא הפסח),
למכת־נגד. ונהפך באדר) עשר

: ה י ל ל שם: נאמר כך באמת ג ע  לימים קראו כן -
 מדוע להסביר כדי וגו׳-הכול הפור׳׳ שם על פורים, האלה

אחר. ביום ולא באדר, עשר בשלושה
: ה י ר  ז האלה׳׳ הפורים ׳׳ימי אומר הוא מדוע בעצם, א

הפור׳׳? ׳׳יום לא מדוע הפורים׳׳! ־׳ימי
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: ה י ל  ימים. לשני מתכץ באמת שהוא מפני מדוע? ג
 ארבעה יום את עושים להיות בפירוש: זאת אומר הוא הלוא
 ושנה שנה בכל בו עשר חמשה יום ואת אדר לחודש עשר

 למחרת כלומר - מאויביהם- היהודים בהם נחו אשר כימים
 ואחד הפרזות לערי אחד פורים, ימי שני ובכן ת.1הקרב
-פור״. ולא רים,19 ולכן שושן. לעיר

: ה י ר  אחד ליום גם קורא תורה במשנה הרמב׳־ם אבל א
״הפוריס״. בה״א: ותמיד הפורים״. ס1״י

: ל א י נ  המנוקדות במשניות וגם ביידוע. תמיד נכון. זה ד
 ״בפסח״, ״לפורים״, ״בפורים״, ביידוע: תמיד ילון של

 ״בשני ״במנחה״, ״בשבת״, המועדים: שאר וכן ״לפסח״;
 הזאת, לצורה להתרגל לנו גם שכדאי חושב, אני ובחמישי״.

 לפורים, בפורים, כפ״ת: בג״ד בדיני בעיות לנו יהיו לא ואז
אז כ, ב, ביידוע: אנחנו גם שנאמר מוטב לפסח. ו - ,  נהגה ל

 הדקדוק בדקדוק. שקענו שוב אבל פ״א. ולא פ״א, תמיד
 אחר, לתחום שנעבור מציע אני כצל. אחרינו רודף הזה

 נעשה באו. מאץ ושכחנו מפורים, שצמחו הביטויים לתחום
 הביטוי ובכן להשיב. תנסו ואתם אשאל אני קצר. חידון כמץ
 הזה? הביטוי מאץ - קוצץ״ אץ ״לשץ אומרים קוצץ״. ״אץ
תשובה? לך יש אריה, ולפורים? הזה לביטוי ומה

: ה י ר  לשבת אלא לפורים, שייך זה אץ אבל לי. יש א
זכ(ר״. ״שבת נקראת הזאת השבת הפורים. שלפני

: ה י ל לקדשו״? השבת יום את ״זכור ג
: ל א י נ  מתכץלשבת ואריה השבתות. לכל שייך זה לא. ד

הפורים. שלפני הזאת,
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: ה י ל  בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את ״זכור ג
ממצרים״?
ה י  מזרעו שנחשב הרשע, להמן גם הפונה בזה אבל פן. :אר

 שבספר זכור (פרשת הזאת הפרשה את קוראים עמלק. של
 על נוסף מיוחד, תורה ספר מתוך מיוחדת קריאה דברים)

 משבצים יש התפילה בשעת לכן, קודם אבל השבוע. פרשת
קוצץ״. ״אץ הפיוט את גם בה

: ה י ל אץ. באל״ף: מתחיל שהוא רואה אני ג
: ה י ר  אחרי אלא בי״ת. אל״ף סדר לפי אינו אבל א

 וכו׳ עי״ן פך אחר למ״ד, השנייה השורה בראש האל״ף,
ל כ ו ר ר עז ל א הפייטן: של לשמו מצטרף זה -  י ב בי

 קו־צץ ״אץ האלהים: הזאת-ישמרני הלשון אבל ר. לי ק
 רצו־צי, מפו־צץ, בךיב־בור לקצ-צץ, קצו־צי קוצץ בן

הזאת? העברית על דעתכם מה לרצ״צץ.
: ה י ל היהודים. צורר המן הסתם מן קוצץ? אותו זה ומי ג
: ה י ר צץ והוא א ו עמלק. של בנו בן כלומר קוצץ, בן ק

: ל א י נ  זה את לקצץ? בא שהוא הקצוצים הם ומי ד
 היהודים אלה הסוד. את לכם אגלה ובכן לנחש. קשה

״קצוצים״. להם קורא הוא הנימולים.
: ה י ל כפתורופרח. ג

: ה י ר וזכרו, שמו ומח אומר: הקהל הזה הפיוט ואחרי א
ת ונמח  מצווה אתה ומחה, ״ומה״-כלומר מלהזכירו״. זכו

שמו. למחות
: ה י ל ומה, לא ביו״ד. הביטוי שגור כלל בדרך אבל ג

נפעל. בניץ ימחה, כלומר שמו״, ״יימח למה: אלא
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: ל א י נ  בדגש המ״ם את לבטא בטובך נא הואילי ד
ז א ו - ח מ י ק שזה נדע, -  פירושו דגש בלי הלא נפעל. בנ

 וימה ימח: ויש ימח, יש ובכן היקום'. בל את -וימה ימח,
 ןפ!ח זה ולעומת קל. בניץ - רפן רבן כמו דגושה לא בנדם
 ובכן ימחה). (= למה עלה), (כלומר על כמו דגושה, בכדם

שמו. למה
: ה י ר  צריך בעברית לקלל שכדי לומר, רוצה אתה א

דקדוק. לדעת
: ל א י נ  או1ב בדקדוק. שקענו שוב סליחה. סליחה, ד

 התחלנו ולא זכור, בשבת אנו עדיץ אחר. לביטוי תעבור
 שם: כתוב עצמה. במגילה סוף ף1ס נתחיל ובכן בפורים.
 היום: אומרים אנו זה ולפי ז). (א, שונים' מכלים ״וכלים

 למשל, שונית. בקיצור: או שונות״, ״סחורות שונים״, ״דברים
 ההוצאות? בחשבון נשאר מה שונות. היום? סדר על מה

שונות.
: ה י ר  השלטים על שכתוב מה אם היא, שאלה אבל א

 הביטוי ברוח אלה גם שונים״-אם ״תיקונים שונות״, ״עבודות
נים׳■?1ש מכלים ״וכלים המגילה מן הזה

: ה י ל  בעל הלוא העניץ. נשתבש שכאן בטוחה, אני ג
 בל אלא שרם, כלים שני היו שלא לומר, רוצה המגילה

 כלי בל היום: הכלים באפנת כמו אחרת. צורתו וכלי כלי
א שונה בלי בל ונשוא: נושא כאן יש אחר. בצבע ו  מכלי ה
ם אחר. שתי  מכלים ״וכלים אחרים, מבלים היו הכלים-

 שונות״, ״עבודות השלטים מן שהבאת מה אבל שתים״.
בשלטים ונשוא. נושא שם אץ אחר. דבר שונים״-זה ״תיקמים
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ל לומר: רוצים האלה י כ נ ל עבודות, מי י כ נ  תיקונים. מי
 בץ כמו שונים! לבץ מיני״ -כל בץ הבדל יש מיני'! •כל

various לבץ different.
: ל א י נ כך: עליהם כתוב שבאמת שלטים הרבה יש ד

ל כ י • נ ל ברזל', עבודות מי כ י ״ נ  מיני כל מסגרות'. מי
ה ד דורי אצלנו כתבו כך הנכון. -וז ע ת- רו  מליץ שבא דו

 שוניס״) מכלים (-וכלים המגילה מן בפסוק נפשו וחשקה
 באחד נסתייע גם (ואולי 'שונות' 'שונים', המלה את והנהיג

 נדמה מפשוטה. העברית המלה את הוציא וממש הלעזים)
לו. מסייע שהפסוק לו,

: ה י ר  מציע, אני אבל פסוק. בפני לעמוד יכול מי א
 אנו המגילה את הלוא המגילה. מן שלא בביטויים שנעסוק
היטב. מכירים

: ל א י נ  הפתגם על דעתכם מה אחר. ביטוי ניקח טוב. ד
ט ו י ד ה ה ץ ״ פ ו ? ק - ש א ר ולפורים? לזה מה ב

: ה י ר  אחד ממוכן, על נאמר זה מכיר. אני זה את דוקא א
אחשותש. של הפמליה אנשי משבעת

: ה י ל  עשר, ארבעה היו משבעה. יותר שם היו רגע. ג
ם שבעת בץ להבדיל צריך שבעה. פעמיים י ס י ר ס  (כלומר ה

, שבעת לבץ המלך), פני את המשרתים ם י ר ש  פרם -שרי ה
 שר, היה ממוכן משרתים. ולא ויועצים, חכמים שהיו ומדי״,

 ראשונה היושבים המלך, פני מרואי היה הוא סרים. ולא
הדיוט. שהיה לומר אפשר אי במלכות.

: ה י ר  לכם ואומר הדיוט. בו רואה התלמוד זאת בכל א
ברשימה. אחרון הוא אבל השרים, משבעת שהיה נכון מדוע.
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 ות6לע? מה שא), החכמים שבעת (את אותם שואל המלך ואם
ן בדץ, ושתי-היה במלכה ו  פיו את יפתח שבהם שהראש

 והוא ראשון, ממוכן קפץ והנה שבהם. האחרון ולא בתחילה,
 שידברו עד להמתץ היה יכול ושתי. את לסלק למלך שיעץ

 לקפוץ ממוכן ראה מה שואלים: והדרשנים לפניו. אחרים
 - ממוכן- -דאמר אומר: התלמוד זה ועל תחילה? בעצה
בראש. קופץ שההדיוט מכאן,

: ל א י נ  - שבתלמוד והדרשות התלמוד אומר: אתה אם ד
 הארץ־ישראלי ולא הבבלי, לתלמוד שהכתה שנזכור כדאי

 האגדות כל כמעט מעניין: דבר חה -ירושלמי-). (הנקרא
 ואתם דוקא. הבבלי התלמוד מן באות פורים על והדרשות

 מארץ־ישראל, צמח לא הפורים יום מדוע. משערים בודאי
 באותו לציין נהגו ובארץ־ישראל לארץ־ישראל. הובא אלא
ם והוא מפורים, פחות לא חשוב אחר, יום זמן פרק  ,ר ו נ ק י נ יו

 הניצחון יום היה זה באדר. עשר בשלושה באדר, הוא נם
 כמו היה בארץ־ישראל ניקנור ניקנור. על המכבי יהודה של

 לא אבל תלו. גיקנור את וגם בשושן. היהודים צורר המן
 ירש שנים מאות לאחר בירושלים. המצודה על אלא עץ, על
ניקנור. יום את המזרח) מן (שבא הפורים יום

: ה י ל  החג על גבר בבל עולי של שהחג לומר, אפשר ג
ארץ־ישראל. בני של

: ל א י נ  אץ ק ועל נכונה. הגדרה תהיה זאת כן. ד
 התלמוד מן באות הפורים של והדרשות האגתת שרוב פלא,

י ל ב ב  הביטויים. לעניין שנחזור מציע, אני אבל דוקא. ה
ם הביטוי מאץ תזכרו אולי י ד ק ה ה - א ו פ ? ר - ה כ מ ל
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: ה י ל  הביטוי את לחפש הצטרכתי אחת פעם אני ג
 הוא אבל בתלמוד, שאיננו המילון מן לי ונתברר הזה,

ן ביטר על מבוסס י ע בתלמוד. זה כ
 הדברים ״אתר :במגילה כתוב בדיוק. לך אומר אני :ה י ר א
 האגגי' המדתא בן המן את אחשורוש המלך גדל האלה

ר הדברים •*אחר שואל: והתלמוד א). (ג, ח -א  מהזי. האלה
 מסמן האלה׳׳ הדברים ■*אחר שהביטוי קודם, אמרת את והנה,

 התלמוד אבל נכון. זה אחדות. שנים של ארוכה הפסקה פאן
 שגי על מסופר לכן קודם הלוא אחרת. הדגשה כאן מוצא

 למרדכי, הדבר ושנודע במלך, יד לשלוח שביקשו הסף שומרי
 המתנקשים מידי אחשורוש ניצל וכך לאסתר, זאת סיפר והוא

 שתבוא לישועה, הגרעין ישנו כבר הזה הקצר בסיפור בחייו.
ר אומר: התלמוד זה ועל כך. אחר למרדכי  הדברים ־״אח

א האלה׳-אחר ר ב ה ש ׳ ׳ ה הקב א ו פ . ר ׳ ׳ ה כ  כלומר, למ
 התנשאותו כגון המכה, תבוא הרפואה, הכנת אחרי עכשיו

 למכה הרפואה אבל וכר. ההשמדה גזרת הצורר, המן של
 רפואה ׳׳הקדים הניסוח בא ומזה מראש. הוכנה כבר הזאת

למכה■*.
: ה י ל  שהם דראמה, או סיפור בכל הדבר של לאמתו ג

 להכץ הזה: הסוד את לדעת צריך האמן אמן, ביד בנויים
 ההכנה במגילה פה המפנה. יצמח שמתוכו הגרעץ את מראש
 במלך המתנקשים שני עניץ באמנות. עשרה באמת הזאת

 צדדי כמאורע ובהצנעה, בהבלעה כאילו בקיצור, מסופר
 שהניסיון מתברר, כך אחר והנה לעניין. חשוב שאינו וטפל,

הצטרך הרשע שהמן גרם, המתנקשים שני של הזה הכושל
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 מה וזה לפניו. ולהתבזות הסוס על מרדכי את להרכיב
למכה״. רפואה ״הקדים שנקרא

: ל א י נ  יוכל זה ועל המגילה, מן שאלה עוד לי יש ד
 בבית־הפנסת. המגילה לקריאת היטב שהאזין מי רק להשיב

. ״בנשימה לביטוי מתכץ אני ״ ת ח זה? מאץ א
: ה י ר  שנתלו המן בני עשרת לנחש. קשה פך כל לא א

 את אחת: בנשימה שמותיהם את לקרוא צריך העץ, על
 אדליא ואת פורתא ואת אספתא ואת דלפץ ואת פרשנדתא

א ארידתא ואת ל ב - ר כ  שעשרת לב שמתם ואולי הפסקה. ו
 לזה. מתחת זה אחד, בטור באמת כתובים האלה השמות

 המעניץ אבל אחת. בנשימה לקרוא צריך הזה הטור ואת
 אחת״, ״בנשימה כתוב לא הארץ־ישראלי שבתלמוד בדבר,

אחת״. ״בנפיחה אלא
: ה י ל  את קולטים בתהילה ההבדל? מה בעצם אבל ג

 נשימה, נקראת הארד קליטת אותו. פולטים כך ואח האויר,
נשיבה. או נפיחה, נקראת והפליטה

: ה י ר  אין הלוא מפיו, דיבור מוציא שאדם בשעה אבל א
להפך. אלא נשימה, זו

: ל א י נ  אחת״ ״בנשימה יתרה. דקדקנות שזו חושב, אני ד
 לך להספיק צריך אחת בנשימה שנשמת האויר -פירושה:

 הרגשתם, אולי ואגב, השמות. עשרת כל את לקרוא כדי
אספתא, פרשנדתא, - -תא הנגמרים האלה הפרסיים שהשמות

T ד

 בכולם - המדתא בן המן וגם ויזתא, ארידתא, פורתא,
 לנו וכדאי האחרונה. שלפני בהברה מלעיל, ההטעמה

המגילה, אל צמודים הזמן כל אנחנו אבל זאת. לזכור
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 וגם התלמודים, ובשני במשנה שלמה מסכת שיש ושוכחים
 רק אזכיר ובענייניו. הפורים ביום שעוסקים מדרשים, כמה

 לפורים, פורים ״מגבית לפתגם: נהפכה שכמעט אחת, הלכה
הזה? הפתגם כונת מה העיר״. לאותה העיר ומגבית

: ה י ר ן אניחושב, א , זה שאי ם ג  אלאכמושאמרת פת
. קודם: ה כ ל  כמה המקיף עיקרון, אלא הלכה, סתם ולא ה
 אחרת. לצדקה - מעות־פורים משנים שאץ הלכות: וכמה

אין וכל תרומה וכל כסף כל וכן אה-  שלא להעביר הלו
 וכן לתקציב. מתקציב היום שמעבירים כמו הנותן, מדעת

 בהר והוליך בבקעה להוליך החמור את השוכר למשל,
 לזרוע מחברו שדה המקבל וכן בנזק. חייב החמור, מתק

להפך. וכן חיטים, יזרענה לא - שעורים
: ה י ל בעצםמדוע? ג
: ה י ר  והוא טעם?״ ״מה שואל: שהתלמוד מה בדיוק זה א

 עולה, יעשו לא ישראל ״שארית יג: ג, מצפניה בפסוק משיב
 קיבלת אם תרמית״. לשון בפיהם ימצא ולא כזב, ידברו ולא
 להסב אסור אחד, לצורך שהוא ואמרת חפץ, או כסף

אחר. לצורך
: ה י ל  פורים ״מגבית במלים מתמצא הזה והעיקרון ג

 להעלות רוצה אני אבל משהו. למדנו מעניץ. לפורים״?
 לכל נוגעת היא אבל פורים, מעניץ שהיא לשץ, שאלת
 ואד ואסתר. הדסה שמות: שגי לה היו אסתר כידוע השנה.

 אסתר היה שמה או אסתר, ונקראה הדסה היה שמה שואלת:
הדסה? ונקראה

נמצאות הדעות ששתי לך, אספר אם תופתעי דן:

ד162 ל



 אבל, עמו. ונימוקו האמוראים מן ואחד אחד וכל בתלמוד,
ך ר ד ב בן- מו דרש. של כ
: ל א י נ ע אבל ד ת  בפשט. אלא בדרש, עוסקים אנו אץ פ

 שמה על נוסף אסתר שהשם כמובן, הוא, הדבר של ופשוטו
 בבלית, אלה של שמה אלא אתו כנראה, ואסתר, העברי,
 האל ק מרדופא, בבלי שם הוא נם שמרדכי כמו אשתר.
מךדוכ. הבבלי

: ה י ל  מנוקד לא מדוקדקים, תגיך שבספרי לב, שמתם ג
 חטף אלא הדלית, תחת שוא לא מרדכי: אלא מרדכי,

 מרדוכא. או מרדוכ, שבשם התנועה בעיקרה וזוהי קמץ.
 השם הוא אסתר אם ששאלתי: לשאלה חוזרת אני אבל

ה ורק הדסה, שמה הרי שנוסף, א ר ק אסתר. נ
: ה י ר  גדול הבדל יש מבחינה, שאת הזאת ההבחנה לפי א

 זי. לך קוראים ״איך ששואלים או זי, שמך ימה שואלים אם
, ימה אותה שואלים היו אילו -  להשיב צריכה הייתה שמך?
ם ויאיך הדסהי. -שמי י א ר ו ם ק אי קור אסתרי. לי לך!י--

: ה י ל  הדברים שני את מבלבלים והיום כך. בדיוק ג
 שאני אלא לעז. מיני שאר או פולנית או יידיש פי על האלה

 לך?י קוראים יאיך בעברית: לומר אפשר אם מפקפקת,
 מובנו: לך- קוראים יאיך - קוראים? איך -אידי? פירוש מה

 בנימוס, נמוך, בקול רם, בקול לך? קוראים אופן באיזה
 אץ השם בשאלת אבל איך. לומר אפשר זה ועל בחוצפה?

איך. למלה מקום
: איך? לא אם ואיך, דן

: ל א י נ בעניינים, כאן שוקעים שאנו רואה אני אוהו, ד
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 את לגמרי שכחתם רבותיי, כלום. ולא פורים עם להם שאץ
 שאינו מה ועל חהו. לפורים״ - פורים ״מגבית שאמרנו הכלל

אחרת. בשעה נשוחח פורים מענייני

ו164 ל



לעם לשוננו
 לשין לענייני עממיים קונטרסים
ן ע׳ בעריכת ת י ן ים׳ א מד

תשל״ד ניסן (רמ״ז) ז קונטרס כה, מחזיר

: ן כ ו ת ה

העברית הלשון כמחיה קלוזנר י׳ פרוס׳ - ם ר׳ וי

תימן בד של באיגרותיהם עבריים לשונות - י י׳ ב ה צ ר

 קלו. מחסן; קלה. בובה; קלד. המלים: מחיי -
קלט. מרשם; קלח. מקצרה; קלן. משתלה;

ן ר׳ ו ו י ס

 קמב. מגוון; קמא. (רכבת); קרון קמ. מדשאה;
קדמה קמג. דפדף;

ח י' ו נ  והנוסח הסגנון על משהו - מ

ט א ש' ר - ב ן י  יחזקאל בספר אחד לשין על ס

ן ו ק י רמ״ד-רמ״ה לקונטרס ת

רי ע גב״ ק עי ״ - תי פ ר רבץ חיים מאת העברית״ הלשון תילדית צ

 העברית ללשין האקדמיה של המדעית המזכירות היצאת
ם י ל ש ו ר י



 סייעה לדפוס הקונטרס בהתקנת
ת י ר ו ך נ י י ר

ירושלים בע״מ, הכהן חיים רפאל בדפוס
שה בנו מיצבו ז*ל ל
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ל א פ יס ר ו

העברית הלשון כמחיה קלוזנר יוסף פרום'
לפטירתו) שנים עשרה (חמש

 בתחום לא - המנוח קלוזנר יוסף פרום׳ של עיסוקו עיקר
 הבית של ההיסטוריה כחוקר יותר נתפרסם הוא היה. הלשון

 ללשון הגדולה קנאותו בשל אך הפילוסופיה. כחוקר או השני
ת-עסק  תעורר לא גם לכן לשון. בשאלות גם רבות העברי

 מחודשות ״מלים 1הראשון מאמרו שאת העובדה, פליאה
 בן (בהיותו תרנ״ג בשנת ב״המליץ״ שנתפרסם תמה/ וכתיבה

 זה מאמר של הופעתו יום את זה. לנושא הקדיש שנים), ח״י
 עבודתו כראשית קלוזנר מונה פורים) ערב היינו אדר, (י״ג

. *3 2 1הספרותית
 5הלשון בשאלות מאמרים כותב החל כן לפני עוד

״שפת הראשון וספרו באדר, לגרשום ב״השרון״ שנתפרסמו

היסטורי־ מאמר כתב לבך(תת״א) קודם שנתיים כבר אמנם .1
 יבואו/ לימים ותקותו ישראל בחולדות ״ההשתלשלות פילוסופי,

 בשביל אותו כתבתי מעולם... נדפס לא ״המאמר כעדותו אך
 מהדורה והגאולה, התחייה לקראת (דרכי חבריי״ ובשביל עצמי

שם. .2 ).55 ׳עמ שנייה,
כונסו מעשרים, למעלה הלשון, בשאלות החשובים מאמריו .3

נדפסו אלו מאמרים .1957 ובעיותיה״, החדשה ״העברית בספרו
ועוד. לשוננו, שפתנו, הצפירה, השרץ, המליץ, שונים: בעיתונים
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.4אלו של עיבודם תרנ״ו)-הוא (קראקא, חיה״ שפה עבר
 החל הוא הלשון. להרחבת קלוזנר טען זה בספרו כבר

 מתוך רק חידש אלו חידושים במספר. כעשרים מלים, מחדש
 מונחים שחסרו ועצמים מושגים לאותם ואונס-, -הכרח

 למלים וכן כלל, עבריים מונחים להם היו שלא או מתאימים,
 לראשונה לחדש. בא תמיד לא אך החי״. בדיבור ״הצריכות

 לא־ מקור בהם שראה קדומים, ממקורות מלים לחשוף ניסה
 ותלמוד, משנה בן־סירא, (מקרא, הלשון לתחיית אכזב

 חידושים הציע מצא, משלא ורק והמדרש), האגדה ספרות
 שהצעתי המלים -ואם טוען: הוא הרבים מתנגדיו וכנגד משלו.

 אחרות הם יציעו־נא אחרים... בעיני חן מוצאות אינן
 .5מאליהן״ תתקבלנה בודאי והנכונות והטובות תחתיהן,

 את יפה בעץ רואים שאינם שמרנים, לאותם התמד קלוזנר
 .6בצמצומה ומסתפקים והתפשטותה העברית השפה התרחבות

 המליצית בלשון המשתמשים הסופרים מבין לאותם התמד אף
 צורה מליצתם. בחבלי הלשץ את כבלו הללו ההשכלה. של

 בגילוי קלוזגר עסק לכן הייתה. פסולה - בתג״ך שימשה שלא
 גרם זה ספרו השונות. בתקופותיה העברית הלשון מכמני

 לכתוב שדרשו ה״פוריסטים״, של מצדם עזה להתנגדות
נער יעז זה -איככה בלבד. התנ״ך לשץ טהרת ״על עברית

 ומעובדת מתוקנת חדשה, מהדורה הוציא העברית הלשון ועד .4
תש״ט. חיה״, לשון - העברית ״הלשון המחבר), (בידי
.540-539 ׳עמ תת״ז, א׳, השילוח .5
 לשוננו לשוננו״, הרחבת מגעת היכן ״עד מאמרו גם ראה .6

.234-228 עמ׳ יב,
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 נרתע לא קלוזנר אך .7עיקריים״ שינויים ד,3 לתבוע צעיר

מתנגדיו. ני9מ

 שהעלה מלים, של כמובן) מלאה, (לא רשימה פאן נביא

 כמושגים בהן להשתמש והציע 8עתיקים ממקורות קלחנר אותן

עבריות: למלים זקוקים שהיו
שיהיה״, דבר מכל (״מהסה נה1גנ מינה), (פלי בטנון

 וגם במטרייה גם זה לצורך משתמשים כיום שאנו שעה

 ״עובדא״ (מארמית עובדה הילולה, (ערדל), דרדסן בשמשייה),

 חיי (צילום), נית1צלמ פזל, (פאראזיט), ערפד מעשה), =

 כה מלה האחרונה, זו את תחליף. שפוי, שושלת, (שיכור),

נטל. מבן־סירא בלשוננו, שימושית
 להן שנתן או עצמו, קלוזנר שחידשן מלים רשימת ועתה

מהודשות: הוראות
ץ, אלל  מעשייה); (אגדה, בדיה ״אליל״); מן (=הערי

 פעמים, .9בדוח הקודם: חידושו רגלי דחתה זו מלה בדיחה;

 שלו. יותר מאוחרות הצעות מפני מחידושיו אהדים נדחו

יותר עברית בזבזה ״תמונת לדעתו, מותרות); (בזבוז, בזבזה
ד

 והציע חידש קלוזגר פרח. (שם דגנייה בחילה; בזבוז״. מאשר

 הצפה; הכללה; דיג; ועצים); צמחים לפרחים, רבים שמות

חליצה מצויה במקרא חולצה; רבגוני); (וכן ני1חדג זקיפה;

.87 ענד ראשון, הלק אוטוביוגרפיה, .7
 ״מגנזי העברי״; סירא בן של הלשון ״גנזי במאמריו: בעיקר .8
בבלי׳/ שבתלמוד הלשון
9. , ה ח י ד ,79 ענד חיה״, לשון העברית•״ ב״הלשון הובאה ב
, תחת ח ו ד .67 ענד הראשונה, במהדורה שהובאה ב
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 ל״חולצה״, מלה (מאץ צבא. איש של בגד כנראה כא), ב, (ש״ב
 (יצק התה את חלט ״אפודת־חשב״); שטיינברג: לה קורא

 השילוח עריכת את לידיו משקיבל ן.1ירח רותחים); מים
 במקום ״ירחץ״ בשער כתב ,11 10ושבע״) עשרים בן (והוא

 עורכו העם, שאחד מספר, קלוזנר חודשי״. עתי ״מכתב
 זה חידוש .11כך בשל עליו הקפיד ״השילוח״ של הקודם

 וכבר ״מילץ״. ״עיתץ״, בן־יהודה: של חידושיו דרך על יצר
 ירחו! המלה תתקבל כי זכינו, ״וכבר כתב: ,1896 בשנת
 מחידושיו: ועוד .12קצר״ זמן במשך סופרינו כל מאת
 קוראים שאנו מה - לבתית ;13כוננית השעץ; את כיוון
 מגוון; שבתיאטרץ); הבימה (ירכתי מאחרת ;14״חזייה״ היום

שבך ,מזרוע ״מזנוך); מפני (שנדחתה מזונה מגדלור;

תרס״ג. יא, מכרך התחיל ״השילוח״ בעריכת .10
.134 ׳עמ ראשץ, חלק אוטוביוגרפיה, .11
ה שפת .12 פ ש - ר ב  חודשה המלה .2 הערה 67 עט׳ חיה, ע

 שכתבתי מה גם ר׳ ;540 ׳עמ א׳, השילוח (ראה 1894 בשנת ידו על
).3 הערה 143 ׳עמ תשכ״א, י״ב, לעם״ ב״לשוננו

ת הקב״ה ״שברא .13 ו י נ נ ו  המלה ע״ב. נו חולין באדם״, כ
 לכתה ״אבל (״בסים״). שמה בהוראה אך בתלמוד, כבר מצויה

 בה להשתמש לנו מותר כן ועל זו, וברורה נאה במלה צורך לנו אץ זו
, מלת אחר״-היינו: במובן ת י נ נ ו  בלשון, שימוש לה שאץ כיון כ
ת... מלה לו שאין מושג לשם בה להשתמש אפשר  המלה עברי
 בן־ אליעזר של חידושו את דחקה ואף בעברית, יפה נקלטה
מלאכותית״. כ״מלה לקלוזנר שנראתה ״דפופה״, - יהודה
 השנייה במהדורה הובאה לא ״ליבתית״ בן־יהודה. שחידש .14
ץ העברית ״הלשץ ש אחרים. חידושים כמה ובן חיה״. -ל
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 (המשנה מן ״שרוול״ המלה את מפן לאחר לה מצא יהודה
 זאב של מלים ארבע בן הצירוף במקום (שהציע מזרקה
 (מלחמה מלחמייה מטען; );15למרום״ מימיה מתזת ״באר יעבץ:
 ב״הלשון וכך ״מסגד״. (בפינו: מסגרת ף;1מנ ״גרילה״); קטנה,

 (הקרוי מצבע );80 עט׳ ב/ מהד׳ חיה״, לשון - העברית
 המקום וכאן מפזחם. נייר (ז׳אקט); מתנייה אצבעון); בפינו:

 ההשפלה בתקופת עיפרון. שבחידושיו, המוצלח על להתעפב
 נתקל פאחרים, זה, חידושו עופרת״. ״עט בצירוף השתמשו

 ב״השילוח״ עוקצני בפליטון רבניצקי, י״ח בהתנגדות.
 מוצלח חידוש על מתלוצץ צפור״), בן ״ברק (בפסידונים

 טען, שבחידוש, והאבסורד המגוחך את להראות וכדי זה.
״עט במקום לומר עלינו יהא קלוזנר״ של ״העברית לפי פי

בפי גיחוך יעורר והדבר החתי״, עפרון-----שבור עופרת
 קלוזנר, השיב האחרים ולמתנגדיו לרבניצקי השומעים.
 זה, לעיפרין באשר .16ומתנגדיהם״ הלשון ״מרהיבי במאמרו:

 פאחרים, זה, חידושו שלו. את הוכיח הזמן פי נעיר, רק
 פיניון שיחה); (פטפוט, פטפטה ועוד: הזמן. במבחן עמד

 פיתיון; סיכה); בפינו: שקרוי (מה פריפה וחלק); פנוי (מקום
 (מן פף1ק צנים; (צלחת); צליח צבתית; (קבוצה); צמרה

 + ״קרן של (הרפב קרנף קרחון; זולתו); את חיקה קוף.
(אדמה רקמבית אדמה); (מץ ריקבה ראשוני(מקורי); אף״);

 סיף1לה הוכרח יעבץ .9 עם׳ תרנ״ג, ב׳, הארץ פרי .15
הקוראים. יבינו למען ,fontaine הצרפתית המלה את בסוגריים

.553-540 ׳עמ ,׳א השילוח .16
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 הצירוף את אף מהר). מן שפעל בניין (החיש. שנזהר הומה);
קלוזגר. הידש הגלזת שלילת

ל לא אמנם  נתקבלו מחידושיו) הלק אלא (שאינם אלו כ
 ן,1פיני מצבע, מזרוע, ממנה(כגון: נפלטו רבים בלשוננו. ונקלטו

 מעוררים מהן שכמה אפשר, אף ואחרים). צליח צמרה,

 ברבים אבל השומע. אצל גיחוך־מה אז) ועוררו (כיום,

 ברזל צאן לנכסי הפכו וחלקם כיום, משתמשים אנו מחידושיו

 הם שמעטים העובדה, .17כמדוברת כספרותית בלשוננו,

 מנוף, ן,1ירח עיפוע, כמו מלים של אביהן מי היודעים,

 ומציעם״, יוצרם ״נשתכח שממש וזולתן, קרחי! מזרקה, חזלצה,

 ובודאי מחידושיו. הרבה היו מוצלחים כמה עד מראה, רק

למחדשם. הוא טוב סימן

 קלוזנר פרום׳ עסק הלשון בהעשרת מעיסוקו פחות לא

 לא שהללו כדי לשרש, ביקש שנשתרשו״ ״שגיאות בתיקונה.

 ממאמריו, לאחד קרא (כך הלשונית״ ״האנארכיה את יגבירו

 למשל, בך ).18השילוח״ של האחרונות החוברות באחת שנדפס
 לומד אתה שיכול שעה טבא״, כ״צפרא ברכה לנוסח התנגד

 ״כדלעיל״, לומר עלינו ומדוע בוקר״. נו1״של בפשטות:

ה״ארמיסמים״ כנגד בלמעלה. ״גמורה״: עברית מלה כשלפנינו

בן־־הודה. אליעזר של חידושים דחקו מחידושיו אחדים .17
ן נתקבל פך ו ר פ י ן ב א ולא קלחנר, של ע  בן־יהודה. של רו
 מתרגומו הצברית לדובר לתר קרוב ״עופרת״, העברי המקור כי

ה וכך ״אבר״. הארמי צ ל ו ק ה במקום ח  בן־יהודה; של ה לי
ת י נ נ ו . במקום כ ה פ ו פ ד

.395-385 עט׳ מג, השילוח .18
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 גלימה הלאומית לשוננו את נעשה ״למה וטען: חזר שבלשוננו

 על ארמי טלאי - בקרקס ומומם ליצן של כעטיפתו מנומרת

 שהיא כזו, משונה לשון מימיכם ראיתם כלום עברי? בגד גבי

19שונות?״ לשונות משתי וסופרים חכמים ברצון מורכבת
 המקרא לשון של ל״שעטנז״ גם התנגד סיבה מאותה

 לעצמה. חכמים ולשון לעצמה, תורה לשון חז״ל. לשון עם

- ״שפת בספרו בכך. עקיב היה שלא מיד, נעיר אך, ר ב ע  

 במרוצת אך המקראי. הסגנון של בזכותו צידד חיה״ שפה

לל את נקט הזמן כ  על עמד ובפירוש אחרון״. לשון ״תפוס ה

 של בלשונם יש אם מקראית, במלה להשתמש לנו שאל כך,

 (כך חז״ל של כבלשונם ספינה, נאמר תמורתה. חכמינו

פר יחידה פעם ס  אנייה ולא בר׳־כוכבא), באיגרות ואף יונה, ב

במקרא). (הרגילה
ת, מלים כנגד טען כן בלשוננו, אחיזה להן שקנו לא־עבריו

 להוראת בפינו משמשת בירה המלה נכונה. בהוראה לא אך

 ההשכלה בספרות שנשתרש שימוש מטרופוליך, מלוכה, ״עיר

 ושם מאכדית, בלשוננו שאולה המלה הרי אך בעיקר.

בה. להשתמש אפוא אץ ״מבצר״. הוראתה
ותלמודיות. מקראיות במלים מוטעה שימוש לגבי הדץ הוא

ך הגובה, שיא שיא, - פסגה אץ ר ד  להשתמש שהורגלנו כ

 הפסגה״ (״ראש מיודעת תמיד המלה באה במקרא זו. במלה
כן, אם יז); ג, דברים הפסגה״, ״אשדת אוי כ; כא, במדבר

.164 עם׳ ובעיותיה, החדשה העברית .19
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 לציץ ואילו .20מואב בגבול הר של שמו אלא *פסגה״ אץ
 הכותרת״, ״גולת בהשאלה או ביותר״, הגבוה ״המקום את

 לשונו הצטיינה (אגב בפשטות דקלוזגר, אליבא נשתמש,
ו). כ, (איוב יא ע) המקראית במלה בפשטותה)

 אלו בדברים דעתו נשארה ,,בעצמו שהבץ כפי אך
 מתייאש. כקלחנר אדם לא אולם .21יחיד״ ״דעת הם!) (ורבים

 ראש, בקלות הלשץ אנשי התייחסו אלו שלתיקונים העובדה,
 לו שגרמה היא בהם, שדנו בלי אף אותם דחו ולפעמים

 ׳קבלו אומר: אני ״אץ קלוזנר: הדגיש נפש. ועגמת צער
 רק דעתי״. קבלו לדרוש: לי ״חלילה יחיד״; דעת דעתי׳

 בקלות ,המושבעים ה׳פילולוגים יתייחסו ״שלא ביקש זאת
 ומתוך יתרה בקלות לדחותן הראוי מן ״אץ להצעותיו. ראש״

 שנים עשרות משש יותר במשך שכן לכך. היה וראוי ביטול״.
 שבמשך אפוא, פלא (ואין לשץ ובענייני בשאלות נתעסק
 אל הקצה מן אף פעמים דעותיו, שינה ארוכה כה תקופה

 ללשוננו, דאג תמיד לשוננו. קרן להרים שאף תמיד הקצה).
.22טבעיים״ אינם חייה אבל וחיה, ה״הולכת

 של בהרחבתה ז״ל קלוזנר פרום׳ של זכותו גדולה
ובהחייאתה. העברית הלשון

 ״הפסגה•׳ שיש מקום שבכל השבעים, תרגום גם ישמש וכהוכחה .20
יוניות. באותיות מעתיקה אלא המלה, את מתרגם אינו במקרא
;295-284 ׳עמ יא, לשוננו לשוניים״, בעניינים יחיד ״דעת .21

.81-78 ׳עמ יב,
.223 ׳עמ ב, השלמה התחייה לקראת דרכי .22
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