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שימת:1-ןעל קורתהלשון העבריתוהמליצההעביית מראשיתימ
ער העת החדשהע

א.

שטת עבר חדלה להיות שפה מדוברתאחרי גרותגבר_.התרגומים-.טפוח הלשון בבתי המדרש.

הרבה רורותלפני חרבןהביתהשני כברערבה ומתה שפתעבר ,ותחדללהיות שפהמדובית*
בשוב בני ישראל מבלות בבל לארצם עוד עיתה שפת עבר בפיהם ,אבל נם או כבר התאונן
נהסיה על הלק טהעם אשר בניהם .חצי מלבר אשרורית ואינם מכירים לרבת יהודית' .ואמנם
נקל לשערכי היהודים אשר ישבו בנבל *מום רבים לא יכלו לשמור את הלשון הענרית
בטהרתה ,מבלי התערב בה מלים ומבמאים טלשונות הנוים איטר 'שבו בקרבם; ובעלותם
לארצם העלו עמהם ,בלי ספק ,את המלים ההן ולא הבדילועוד אותן מלשונם העברית .ואף
נם זאתכי לא במרק ומן אחדעלו היהורים מבנל :רק חלק קטן מהנוליםעלו עם זרובבל
בראשית טמלכת כורש ,ואולם רוב היהורים ישבו עוד ימים רבים במדכות בבל ופרס ,ומעת
לעת ובהפסקות ארוכות עלו להאחז בארץ ישראל (ורבים מהיהודים השתקעו בבבל ולא יצאו
משם כלל) .ואלה העולים המאוחרים אבו נבר בודאי את הלשוןהעברית מפס שפת מדינתם
(ארמית) ,ובעלותם לארץ ישראל אחריימים רבים,העלו אתם רק את הלשון הא-מית .ובהיות
הלשון הארטיט קרובה טאר לשפת עבר (יתר מכל הלשונות ה.טטיות) ~קלטה והתערבה על
נקלה בלשון העברית ,ורוב העם החלו לאט  th'Sלדברבלשון מעורבתומקולקלה .אךביחור
הורע כחה של  yttwבימי ממשלת הסורים-היונים בארץ-ישראל .הלשון הסורית רחוקה
משפיע יותר מהלשון הארמית (נ* היא קרובה מתר ללשון ערבית) ,ונם ערב רב בא אליה
מלשונותיון ורוסיוכו' .והלשון הזאת נרשה כלה את שפת עבר מבתי ישראל* בימי
ממשלת הסורים בארץ ישראל ההלה הנסיסה של שפת עבר בתור לשון
מרוברת ,ועור לפני ימי החשמונאים כבר מתה ונכרתה טפי העם ,ותהי הלשין
הארמית-הסורית לשפה המדוברת בפי העם ,ללשון ההסם בכל הטקצועות .העם כבר
שכח אז את הלשון העברית בטהרתה ולא הבין עוד נם את דברי תורת סשה ,כי על כן
נעשה אז לטנהנ ל תרנם את התורה ארסית באוני העםבימי קריאת התורה .ואין כל PDD
כי עוד בימי החשמונאים כבר נפוצו בין העם היושב בא"י ובבל תרנומ.ס ארמיים שחים
לתורה ולנביאים ,יסים רבים שדם לתרנוטו של אונקלס (על ההורה) ושל יונתןבןעוזיאל

1ץ

מב1אי

.
(על הנביאים) 1כמו שליחורים היושבים באלכסנדריה וביתר ערי היונים חובר תרנוםיוני
(תרמם השבעים ואח'כ תרנום עקילס),2יען אשר שפ'ע זרה להם.
ן שנעשים למען רוב
בעת ההיא כבר האח הלשון הארמית שלטת בכל מעשי ביתדי
העם .המסח האימי של ה"כתובה' מכר כבר בטשניות עתיקות ,8וגם הנט נכתב או רובו
ארסית* ונם שטרי חליצה גנתנו ארמית5
 .נוסח ה,,קדיש' והמבוא להנדה של פסח (,.הא
ן כי הם נועדים לכל העם (ל,,הדיוטות" ,לנשים ולקפמם
לחמא עניא") נכתב ונאמר ארסית,יע
שלא הבינו כלל בלה'קג נם בבית המקרש נתן מקום נהול ללשון הארמית 1מחותמות היו

במקדש (לצורך ה,,נסנים' הנאים עם הקיבנות) וא-טית כתונ עלי"ם"" 18שלשה עשר
שופרות (תיבות עשויות כמין שופי להפיל בהן נדבות) הע בטקדש וכתוב עליהם תקלין
המתין ותקלין עתיקידל (שקלים חדצ'ם ושקלים ישממג ש הספרים יטדו:ת אז
לצורך ההמק ננתבו ארמית (כסו למיצל הספר העתיק .מגלת תעלות"ג גם כל המ'צלים
והפתנמים שהיו שנורים בפי העם ("משלי הדיופ') נטמרו לנו נשפת ארמית.
ובכן אנחנו רואים כ* הלשון הארמית ניטה מפניה את לה"ק עור בראשיז ימי הכית
השנה והסיתה הטוהלטת של  p'~sבאה בימי טטשלת מלכי ס.ריה (קודם לההשמונאים).
אמסכי נם אחרי אשר חדלה שפ"ע להיות שמת המדינה,לשון הה.ים האזיהיים ,עוד ההזיקה
טעכד בבתי הכנסת ובכתי המדרשות ,התפלות ,אשר רובן נתקנו בימי הבית ,עודן מבועות
בהותם עביי ,אם כי כבר 11ךת בהן ההשפעה של הלשון הארמית ,אך ביחוד מפחו ומלכלו
את לה"ק בבתי הטדרשות .החכמים והמלומדים ,היושבים בארץ ישראל ,דברו עברית בעם
ן עצטס ובהורותם את חוקי הרת לתלמידיהם בנית הכד-,ש .ולא רק בימי הנית ,כי נם
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נם בדבור ,הדבור העביי נקדש ונערץ בעיני תכסי ישראל גם בדורות המאוחרים; והתנא
ר' מאיר (במאה השניה אחרי החורבן) אטר,,:כל מי שקבוע בארץ ישראל וטדבר בלהיק
מובפח לו שהוא בן עולם הבא" .8שפת העם ,הלשון הארסית ,נקראה בסי החכמים בבוז
"לשון הדיוטי ,9ור' יהודה הנשיא (מסרר הטשנה) קרא בקצף" :בארץ ישראל לשון פורסי
 1אונקלם תרגב את התורה ארמית ממוך לחורכן השני ,וחכמי ישראל בחרו בתרגומו המדויק
מכל התרגומים שהיו לפניו ,ויונתן בן עוזיאל (תלמידו של הלל?) תרגם את ספרי הנביאים,
כדור אחד אהרי אונקלס (ואולם יש עוד תרגום ארמי על התורה ,חנקרא גט הוא "תרגום יונתן בן
עוזיאלה אבל הוא מאוחר מאד ,וזמן חבורו הוא כשש מאות שנה אחרי החורכן) 9 - .המעשה
הירגע על ארות ,העתקת השבעים" היא בדותה גמורה .כנראה חובר ההוגים היוני הזה כמאתים שנה
לפני החרבן ,כידי יהודים היליניסטים ,אשר גם הם אמנם לא היו בקיאים עוד היטב בלה"ק .עקילפ

 8כתובות פרק ד' ,משנה ת' והלאה.
הרגם את התולה יוניתtaב,ד_יוק גדול סמוך לחרבן הבית.
 5ירושלמי מוער קטן פרק ג'- ,הלכה ג' 8 - .שקליפ פרק ה' ,טסיה
*גטין פרק ט' ,משנה
כ-/
ש שם פוקו' ,ממגה ה'8-.ירושרמי שקלים סוף פרק ג' 9-.ירושלמי כתמות פרק ד' ,הלכהה'.

-
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(כורית) למה? או לשון קדש או לשוןיוני  - !*1אמסכי הלשון העברית שהיתה טדוברת
בפי החכמים ,לא היתה נם היא שפת כתני הקודש,כי כבר התערבה בלשונות ארם.ת ,טורית,
פיסית,יונית ,רומית וכו' ,ונם סננונה רומה רק במקצת לסגנון העכרי האמתי ,כאטר נראה
להלן בדברנו על ה,,טשנה",

בב*
המליצה העברית אחרי גלות עגל - .תהלים - .קדמות "שיר השירים" - .משליט- ,
בן,סירא - .עורא ,נחמיה ודברי היסים - ,מגות אסתר - .דניאל - .קהלת.

י הבית השני .בתור 'tDU
הנה תאינו נקצרה את נורלהליכון העברית ,בימ

מרוברת.

עתה הננו לשיםעין על נורלה בימים ההם בתור שפה ס פרותית ,כלומר על המליצה
והשירה העברית.
תור הזהב של השירה העברית הגיע לקצו ננלות בבל,
העת ההיא זל ת1ר
הכסף שלה אשר נמשך ער כמאתים שנה לפני חרבן הבית השנויל,מ
יכלומר ער פרק הזמן
אשר בו חדלה שפ'ע להיות שפה מדוברת ,שמת העם - .אחרי נלוח בבל ~ rpcהנבואה
טישראל ,ויהר עם הנביא האחרון (מלאכי
 ,בימי עזרא) פסקה המליצה הנשגבה והמהודרת
של לה"ק .אמנם משוררים וסופרים רבים קמו בישראל בדורות ה-אשונים של הבית השני,

אבל שיריהם ומליצותיהם חסרים אותו היופי הנשגב ,אותן ההמונות הנעלות בשיא
דמיונן ,אותו הזוונ של רוך ועוג,
נועם ונשגב; בקצרה כל אותה המואיזיה האטתית
אשר בספרי הנביאים סימי הבית הראשון .ביחוד ונלה לעינינו ההבדל הנדול בין "תור הזהבי
ובין "תור הכסף' בספר תהלים .בספר הזה נקבצו ובאו ש.ריס ומזמורים מראשית התמתחות
השירה העברית (בימי דור) עד תקופת ההשמונאים .וכל איש יחזה את ההבדל הנדוף שבין
השירים והמזמורים שלפני נלות בבל ובין אלה המאוחרים בזמן .הראשונים מצוינים בהוד
שמתם ,בסגנונם המלא עוז ויופי נעלה ובכח דמיונם הכביר (למשל מזרור י'ח ,כ"א ,כ"ג ,ל"ה,
ל"ו ,מ'ה ,נ'ה ,נ"ז ,ניח ,ס' ,סיג ,ס"ה ,מ"ח ,ע"ב ,צ.ז ,קיד ,ק"ד ,קליט;-כל השירים האלה
מצטיינים בסמנים המובהקים הנ"ל ,ולכן אין סמק בעינינו כי הוברו קורם לגלות בבל) .ואולם
המזמורים שאחרי חורבן הבית הראשון שונים מהרא'טונים ,נם בשמתם ,נס בסגנונם ונם
המזמורים אשר בהםיקוננו המשוררים על הויבן הבית ועל צרות הנלוח (ביחור
בשירתמי
"בני קרח') מצוינים אטנם גם הם ,לא בהוד שפתם ולא בשיא
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משירי
דטיונם,כי אם בעוז הרגשתם ובחום השתפכות הנמש (נזה הם דומים לשירי ירמיהו) ,ואולם
המזמורים שנכתבוכימי הבית השני (אשר כרובם נוסדו לשיר אותם בכהמ"ק ע"י הלוים בלוית

שי

וביחוד נימי

 1בבלי ,בבא קמא דף ב"ג -,הלשון היונית הובאה לארץ ישראל נימי חשמונאים
הורדוס ,וכנראה היתה לשונם של ה*אריסטוקרפים" .הרנה משעדי הו הנית ולשגות כהט*ק נקראו
י *סנהוריא"'1
בשמו ת ונ יפז וגם הבית,דין העליון בירושלים נקיא גשםיונ

י
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3לי שיר) הטרים כטעט בל רגש שירה אמתית .המגמורים האלה הטספר'ם כבודאל והמהללים
את התורה ואת הצדיקים והשמם את הרשעים-,טלץ.ם אותנובטליצתם ה 1ב שה ,ברעידותיהם
הצנומים ובמבטאיהם החוזריםהלילה .המזמורים האלה (ביחור אלה המיוסדים בסדר א"ב ,שוה
סמן טובהק לאהור זמנם) שוטפים בנחת כמי השלוח ההולכים לאט ,בלי התרנשות חזקהובלי
התמעלות נלהבה; נם  'Y~Dמנור של מבטאיםקשים ושלמליצית רמותלא נפנושבטי טנוהות
ן בהם ,נם הרנשה עמוקה והשתפכות נפ'ט חמה אין בהם (ראה
הללו -אבל שיר ה אי
למשל טזטור כיה /ל"ד -המיוחסים לרוד! -וטזמורי קי'א ,קייב ,ומה נם מזמור קי"פ! ונם
רוב הטזטורים אשר בראשם כתוב "הורו' ,,1הללויה").
פה היה מקום להזכיר נם את ',,צירהשירים' אשר כמעט כל המבקרים החדשים טחהרים
זמן תנורו הרבה דורות אחרי גלות בבל .ואולם נודה ולא ננזש ,בי למפות כל הרא.ות
העצומות של מבקרי התנ"ך ,לא יתגנו לבבנו להוציא את השיר הנפלא הזה מידי טשוררין
וטלפמ נלוה נבל ,לא נאבה להחליטכי המלך שלטה בכבודו ובעצמו הרה והנה את ש.י.
האהבה הזה ,אבלהיעכל טחייבכי רק בת1ר הוהב של הלשון ושל האימה ,בעת שתלשון
עמדה על מרום התפתחותה והאומה היתה שגה ומצליחה-,רק אז יכל משורר עברי להביע
:,
ת כאלה להאהבה המהורה בשוא רנשותיה .ואיך יעלה על הרעת כי בימי הבית השני
רינו
בימי הירידה של הלשון ושל האומה ,בימים אשר כל הכהות הרוחניים של האומה הצטמצטו
רק בשמירת התורה והטצוות ובמלחמות עם האויבים מביתוגהוץ ,ביטים אשר הצרות התכומות
טצר זה והעסק ב,,בנין הדת" טצד השני הטיתו כטעם כל רנש של יופי ו,,הצונ'ות* בלב
היהודים-,כי ביטים רעים כאלהיעיר טיטורר עברי את כנירו לשיר ל,,אהבה בתענוגים"!-לכן,
למרות המלים והמבטאים ה,,השודים" שבשיר האהבה הזה ,הננו נועזים להחליפ כי זמן קבורו
מוקדם מאד ,ואם שלמה בעצמו לא חברו הנה טשורר אחר בזטנו כתב אותו .כי רק בתקופת
המאושרה של מלכות שלטהיכל שיר כוה להולד.
אל הספרות המליצית יתשנו גם ה,,משלים' (אמרי בינה,פתניי מומר) ,ובמקצוע זה עשו
והצליחו סופרי ישראל נם ביטי הבית השני .ה,,טשל" (בכל הוראותיו) היה מאז טעולם מקצוע
אהוב וחביב לטשוררי ישראל ולחכמי ישראל ,כי העברי חבב תמיר את ההדור והשנינה; ונם
הלשון העברית הנפלאה בקצורה המדויק ,טסונלת עדלהפליא להביעאמרי בינה וטומר בסגנון
הראוי להם-.אין ספקכי משלים רבים שבס' "משלי שלמה' חוברו בימי הבית השני ,וכן
יש לשער כ' בימים ההם הוברו נם ספרי טשלים אחרים (משלי היות ועורות ,ופתנמי מוסר)
אשר לבדו סטנו ברבית הימים ואשר שרידיהם נמצא בתלמודים ובמדרשים ,1אבל ספר אהד
-1
המשלים (משלי היות ועטות) המובאים כתלמודים ובמדרשים עולים למסמר גדול מאר ,ורובם,
כנראה ,מוצאם מימי קדם ,אבל לא נמכרו לנו בלשונם ובפגנונם הראשון ,כי אט בלשון הארמית או
בהזרנוןהעברי שגו ככתנו רוב המדרשים ופצרי אגדה ,בתלמוד נןכרימ ,משלי שועליפ*",משיי שבסים*,
"שיחת עומות'" ,שיחת שדים' (השיחות האלה גם הן מין משלים הן) ,על התנא
גם *שיחתדקיימ*י
אמרו כי היולו שלש מאות משלי שועלים; ולכן נאמרעליו במשנה (סוטה), :משמתר' מאיר
דימאיי

מבוא.
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יקר הערך במקצע זההניע לידינו מהזמן ההוא :זה ספר "משלי בן-סירא' .יהושע בן מירא
בן אליעור הכהן מירושלים חבר את משליו המהולליםבערך ר'ם שנהלפניחורבן הביתהשני.
המח העברי של ספרו היה מצויבידי חכמי יש-אל עוד באחרית תקופת הנאוניםו ,חבל מאז
והלאה נעלם מעינינו במשך אלףשניםולאהיו לט אלא תרגומו בלשונות סורית,יוניתורומית
~
ורק זה מק-וב (בשנת תרנ"ז) טצאו הכמי בריטניה הלק נדגל מהגוף העברי בארץ מצרים
ויביאוהו אל הביבליותיקה באוכספורך .שפת משלי בן-סירא ,כפי שאנחנו רואים עתה מתוך
הנוף העברי ,וכפי שידענו מקורם עפ"י הדונטאות הרבות המובאותבהלמוריםובמדרשים  ,2היא
לשון עברית צחה ויפה ,וסננינם דומה נמעט לסננון "משלי שלמהר ובנונע לחרוד ולשנינה
הם עולים לפעמים על "משלי שלמה" (לדוגמא נביא.בזה את המשל הנזכר בשלשה טקומות
יעני רעים בן-סירא אומר :אף הלילות; בשפל טים ננו ובמרום
בתלמוד בבליז.כלימ
הרים כרמו? טסטר סיס לגנו ,ומעפר כרמו לכרמים" .משלים טהודדים כאלה לא נמצא
ב"משלי שלמה .).רקזעיר שם זעיר שם נמצא במשליו מלה או מבטא שאין דוגמתם בספרי
הקדש ושנמצאו רק בלשון המשנה (למשל המעל "בנר' ,השם "סובין" ועור מעטים) .אבל הן
אפשר הדברכי בם המלים האלה עבריות הן אלא שלא בא וכרן בתנ"ך (~כלל מובן
מאליו הואכי ספרי הקדש אינם מכילים את כל  *WIWלה"ק והמון מלים ,שטות ופעלים,
שנמקרה לא נזנרובתנ"ך ,היו ידועים לסופרים העברים בימי בית שני ,בהיות לה"ק שפה
לכן נמצאנו בס' בן-סירא ,או אפילו במשניות הקדומות ,מלים
מדוברת ,ונס לחכמי
י
ח
נ
ש
מ
ה
שאינן בתנ"ך ,איננו מחויבים כלל להניח כי מסתמא לוקחו מלשון ארמית ,סורית ויתר
לשונות שם .אדרבא ,מפני שהמלים האלה מצויות נם ביתר הלשונות השמיות ,אות הוא
.כי עבריות טהורות הן ,טאוצר השרועים הסטיק ,כמו שגם רוב המלים הביבליות משותמות
הן לכל הלשונות השמיות* ואולם יש מלים אשר הכרת פניהן תענה בהן כי נתחדשו בזמן
טאוהר ,כמנהנ כל  11WSחיה ומדוברת המחדשת מלים ומנטאים מעת לעת ,ונם אותן נקבל
ןורומי .ועיין עור להלאה
באהבהכילדי העברים; מלבד אם הן לקוחות בפירוש מלשונותיו
בעניןוה.
הפרוזה העברית ,המליצה הספורית ,ירדה .מאד עוד בראשית ימי הבית השני .עוד
בספרי עזרא ונחמיה ודברי הימים נראה את ההבדל הגדול אשר ביניהם ובין .סמרי שומטים,
שמואל ומלכים* ספרי נביאים ראשונים כתובים בלשון מדויקת וצחה ,בסגנון פשוט וקל
המלא בכל זאת עוז ונועם נם יחד* ואולם הלשון והסננון של עזרא מנהמיה אינם לח

י

י

נטלו מושלי משלים".
ועיין עודיהון.

גם במקורא (גדורו

של ר' יהודה הנשיא) היה ממשל משלים מהולל.

 1רש"ל רפפורט הוכיח (בתולרות רבנו גסים)כי לנגדעיניו שלר' נסים היו משלי בן-סירא בגוף

העברי - .ב כארבעים משליס הונאו בתלסוך ובמדרשים בשם בן.סירא בלשונם העגרית ,מלגרמשייה
אחרים שנאמר עייהם סתם *המשו אומר" מוו גארמית *סתלא אברא") ומוצאם ממשלי גן-מירא ,גם
יש גתלמור*היינו דאמרי אנשי* הלקוחים גם הם מס' המשלים של גן,סירא,

)נ

סבוא*

קלים ולא צתים,אין בהם כל חן ונועם ,כל עוז והוד .לא על הטלים והמבפאים החד'טים
ושבספרים האלה* אנחנו מצטערימן הלואי שמסרו לנו סלים ומבפאים הדשים כהנה וכהנה
והעשירו את שפתנו העניה עושר רב .אבל צר לנו על הסגנון המבלבל אשר בספרים האלה,
פגנון המעיר על בעליוכי כבר קשה להם להביע רעיונותיהם הפשוטים בשפה ברורהומדויקה,
 .והספרים האלה הלא נכתבו ק1דם לזמנו של בן-מירא ,לא יאוחר משנת ש'
בסגנוןהגיוני
קודם לחורבן השני .ומה שונה וזרוע הוא סגנונם מסגנון "טנלת אסתר" אשר זמן סבורה איננו
טוקדם נם הואו מנעת אסתר כהובה בסגנון פשומ מאד ,בלי שום מליצה ויפוי ,אבל מה
קלה ומה צחה שפתהן הקורא ירוץ בה מבלי קנקש בשנונו אפילו במבטא אחד ,תחת איטר
בספרים הנ"ל נפגש כטעפ בכל פסוק ופסוק "אכני ננף' ההומטות את דרךהקריאה .אמנם יש
בחסרונות רבים,
לשערכי לספרי עזרא ,נחמיה ודה"י התגננו המון שבושים ופעיות ,ונם
באשמת המעתיקים (ועל השבון המעתיקים היה צריךלנקוףנם אתהמון החטאים להקות הדקדוק
שבספרים האלה); תחת אשר סנפת אסתר נצלה מהרעת הזאת ,עקב הקדושה היתרה איטר
העמו עליה ,וביחוד בגלל אשר נעשה לחובה ,עודבימי הבית ,לקרא אותה בקהל מדי שנה
בשנה .אבלאין לכחדכי בשלשה הממרים הנ"ל ישהמוןפסוקים אשר "עומק לשונם" ובלבול
ל על ראשי המעתיקים,כי אם על ראשי המחברים בעצמם ,אשר כנראה
סננונםאי אפשרלני
לא דבר 1ע1ד עברית בעצמם ורק השתרלו להק1ת את הסננון הספורי שבנביאים
הראשונים ,בלי כשרון ויכלת.,,
נרוע הרבה טהם ,הוא סגנון "דניאל' בחלקוהעברי .הספר הזה (ביהוד הלקו העביי)
נכתב כנראה בימי מלחמת ההשמונאים עם הסורים היונים ,בעת אשר כבר חדלה שם'ע להיות
שפה מדוברת ,לכן גם לשונו נם סגנונו מקולקלים מ-זעים מאד .ואמנם אין לכתר כי סנטנו
בנלל הואסגנון מליצי ,והרבה תטונות שיריות נמצא במבטאיו (ביחוד בפרשה י"א) :אבל
מליצותיו מתנהגות בכברות ,בלי חן ונועם ,וביהוד בלי צחות ודיוק היאולם הכפר הזה לקה
בחסרונות ובשבושים מידי המעתיקים ,שכם אחד על כל ספרי תנ"ך המאוחרים).
הס' "הפילוסומי' ק הלת נכתב ,כנראה ,נם הוא בזמן מלכות יון ,בעת אשר רעות
חבטייון מצאו טסלות נם באהלי 'עקב .ואמנם לשון הספר הזה ,,עמוקה" מאד ,כי לא
הסתנלה עור אז שפ"ע די הצורך למחקרים פילוסופים .נם ה,,פהנמים' אשר בו נומלים הרנה,
י הוא
בנוגע למליצה צחה וסגנון מדויק ,ממשלי שלמה .ובכ"ז גדול מאד ערך המפר הזה,כ
הראשון א2.ר עסק ב,,עניני טחקר' בשפ"ע ,כי על בן נטלעל מחברו לברוא בעצטו את המלים

יקו

 1אוה הן הטוים היותר נכבדות הסובאות רק בשלשת חסורים הנ"ל ואשר הכרת פניהם תענה בהן
כי סיודי העברים הן :טחיפים ,בקש ,סח',חש ,נתינים ,רשיון ,תענית ,טצהב ,פוך ימחוז; וכן הוא גם
בישון ערבית .פיכח")ן חר ה החזיק;יגי פ  1הרלתוחן ב מצל יריתם עבדות; קת~ךן (ויתעדנו -ויך
טצלתים מהחכה ,פראצעם'אן)
 ,סכר (דבר הנטכר)ן
פערווייכ1ינען) ן כורתים אםנ ה; עתים מז טנ ם
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;
טוצאן
;
בדקן
סוסון פרפ.
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והמנטאים הגהוצים ל"ממקריו' ,ו"נריאותיו' הן כרובן בריות נאות וביות שפ"ע (לטשן!
יתרון ,רעות-רוח ,רעיון-רוח ,רעיון לב ,כשרון ,כשרון המעשה ,חוש ומי .יחוש) ,ענין,לך-
נפש ,תקן ,סשבון ,לגדות
כנראה חוברו בפרק הגוטשןחרוהתה)ו*א (ר"ל מראשיתימי בית שני עדים
 .החשמונאים) עור
הרבה ספרים בשפ"ע ,כאשר תוכיח אזהרת קהלת על "עשות ממרים הרבה' ,וכאשריוכיחוגם
ושמות הספרים הנזכרים ב"דברי הימים' .אבל הממרים האלה לא הניעולירינו ,ועל ואת אנחנו
מצמעריםטאד .אמנם יש אומריםכי מכיון שאבדוהספרים האלה ,אות הואכי לא היו שוים
לשמרם .אבל באמת טעות נדולה היא .אנחנויורעים כי םםדרי התנ"ך (אנשי כנסת
גונדולה) ,לא היו סכינים גרולים בטקצוע הספרות היפה ,ואציל במקצוע הממרות המחקרית*
האנשים הנדולים האלה העריכו את כל ספר רקלפי "חסירותו' ,כי על כן בקשו לננוו את
ששיר השירימע ואת ס' קהלת .ולכן יש לשער כי הרבה מפרים טובים אנננזו' ע"י
הטבקרים הקשיםהאלה...

ב.
,-מייצה*

הרחבת שפת עבר - .מלים מחורשות - ,מגגון לשון המשגה,
המשנה- .
השפעת סגנון המשנה על סופרי הדורות המאוחרים,
ם
י
ל
ש
מ
במשנה,
ופתגמים-.
-

שמי החשטונאים חרלה שפ"ע להיות נם שפה ספרותית .הספייר שחוברו בימים
ההם נבתנו מקצתם יוניתן ומקצתם ארמית ,אבל לא עברית .ובכל ואת לא חרלה שפת עבר
לחיות גם נימים ההם .קריאת התורה וההפמרה מדי שבת בשבתו בבתי הכנסת,שירי הלוים
והתמלות בבית המקדש ,בתי ספר ללמוד התורה לילדים- ,כל אלה חוברו יחרו להגן על
שפ'ע לבל תשכח ~לה ולבל תסות מיתה מוחלמת .אך ביהור עזרו בתי המדרש לשמירת
הלשון ולאריכת ימיה ,סימי החשמונאים והלאה הצטמצמו כל הפעולות הרוחניות של האומה
הישראלית בבנין הדת ,בקביעת החוקים והט'טפמים הדתיים והאזרחיים הנוסרים על חוקי
תורת משה .כל עסקםswחכמיישראל היה,מן העתההיא והלאה ,אך "לדרוש" את התורה,
אם להוציא ממנה פסקידינים (הלכה) או למען הורות את העם מוסר ומדות (אנדה,
מרוש) .לתכלית ע נוסרו אז "בתי מררש' אשר בהם היתה התורה "נדרשת" עפ"י חוקי הגיון
ט'וחדים (,,מרות") .ובנתי המדרש האלה חיתה שפת עבר מאות בשנים אחרי אשר
הדלה להיות שפה מדוברת בפי כל:העם .בבית המדרש הורו החכמים לתלמידיהם ,ונם
התוכחו איש את אחיו ,לא בשפת העם (אים'ת) כי אם בש מת עבר' ,אם גם לא נאותה
השפה העכרית הצתה שכה נכתבו ספרי הקורש (מפני הטעטים שיתבארו להלן) .פרי עמל
י למשל ה,אפוקריפין" (*נתובים אחרוג'ם"); ואולם יש אומריםכי נכתגו בראשונה עורית או
אגמית 8 - ,רק במשנה א ח ת (עדיות ,פרק ח ,משנה ט') נמצאה ,עדותו' של יוסי בן יועזר
בל ש1ן ;;ר מי ה (אולי יעןכי אמר עדותו בפני כ ל העם ,ואמנם מנה ראיה ברורהכי בימיו,
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רוחם של טורי ההלמת נשאר לט לזכרון נספר הס שנה ,ואףכי הטשניות נסדרו כמאה
וחמשים שנה אחרי חורבן בית שני (ע"י ר' יהורה הנשיא) ,אבל כרובןהןכבירותלימים מאד,
וששה סדרי המשנה (המכילים ס4נ "מסכתות" בתקכ"ה "פרקים") מקיפים פרק זמן ארוך טאד,
כ* ראשיתם בימי החשמונאים ואחריהם בימי ר' יהודה הנשיא היינו תקומה של ארבע
מאות יטנה בערה ואץ כל מפק מ המסדר ה ;לה מסר לט את כל המיצחת נל,טונן
ובסגנונן העקרת כפי יטומאו מפי המרים הראשונים בבת הטדרש ,כי "ח"ב אדם לאמר
בלשע רבוע לכן יקהה הכבדה לט "המשנף נס בתור אוצר יקר לקיות הלעמן העבטת,
כי ב"טשנה* נראה את התפתחות הלשק העברית כסי החכמים 'טדבט בה ,ומלבד זאת היא
אוצרת בקרבה המון סלים ומבכאים מאוצר לשוננו העתיק ,מהים*ם שהיתה שפה מדוברת
..
העם.

י

בפי כל

המשנה עוסקת כרובה בדביי הלכה ,בפסקי דינים ,בלי שום ויכוה.ם ופלפולים
במקומות מעמים תסמור לגו המשגה נם אתהוכוחיםוהפלפילים שנאסרו בבהמר"ר בעת קב.עת
ההלכה) .טובן מאליו הוא כי הלכות וממקי דינים מחויבים להאמר ב שפה בר1רה ,מדויקת
ואובנת לכל ,בלשון שאיננה נותנת שום מקום לטעות במיווש המלין .לכן אעפ"י שאנחנו
קוראים לשפת המשנה "שפת עברי ,בכ"ז אי אפשר לררוש טמנה שתהיה פהורה כשפת ספרי
הקדש .חכמי המשנה ,בהקמירם על הדייקנות ,הוכרחו להכעס בדביהם הטת מלים
ומבפאים לא רק טלשומת ארמזה וסה"ת ,ומ ם טלשוטתען שומאונוע אם טפם יטלא מצאו
בשפתם העברית אותם המושנים שנמל עליהם לקרוא בשם בדיוק ,או מפני שהמלה
העברית הממטנת את הדבר נותנת מקום למעות' ,עןכי יש לה עוד הוראות שונות- ,ולכן
בחרו במלה ארמית או יונית וגו' השגורה במי כל העם ,ואשר בה השתטשורק לאותו המושג
הנצרך ,למשל ,במשנה נמצא רק "קולמוס' (מלהיונהג) ולא "עם" ,יעןכי "עפ' רומז לעם
ברזל ולא לקנה של סופרים .ונם כנראה לא השתמ'טו עור כלל במלה העתיקה "עטי כס?
שלא השתמשו עור בכלי כתיבהזה .כן משתמשים במשנה במלה היונית "אזמל' להוראת
מכין קמן ,והמלה העברית "סכין' מסמנת במשנה רק סכין נדול לשחופבו .תחת "מנן' תבוא
בטשנה תמיד "תרים" (מלה יונית) ,מפני שבמלת "מגן" יש עור הוראות מופשפות ,ועור מלים
ן וכו'
ופעלים רבים כהנה.יאולם יש במיסגה הטון מלים ,שמות ופעלים ,מלשונות סוריה ויו
(ר"ל טהלשון המדוברת בפי העם) נם במקום שלכאורה אין כל צרך כחם ,במקום שאפשר
לכאורה לסמז בדיוק נמור בשפ'ע את הדבר הנאמר ,טבלי אשר נמעה בהוראתו .והמחזה
הזר הוה מתבאר לפי דעתנו במעמים שוגים :א) ממני שהמלים ה;בייות ההן נ שכ.ח 1כבר
מלב התלמידים וטלב העם ,עקב ר1ב ההרנל במלים נכריות המקבילות להן
י ב) מפני
(רק

ויל כמאתים שנה קודם להורכן הנית ,כגר דגרכי העם ארמית) ,גם פתגמו של הלל הבגלי
בפרקי אבות (על דאבות אטפוך וכו') נאמר בפני כל העם וכן נמסר לנו ארמית ,ואולפ הדברים
שדבר בבהמר'ר ,עברית הס.
המובא

מנ1א.
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שהמלה העכרית מטמנת את הדבר בכל צורותיו ,החת אשר המלה השטרהבפי העם
 0פפני שברבות
מסמנת את הדבר רק בצורתו האחת ,כפי שהיא נצינה לפסקדי
י
ןיתזה
)
ת
י
ל
ב
י
ב
ה
(
ר
היסים ,ע"י המימוש בדבור ,נעקרו מליםעבייית רבות מהג-אתן העק
ותנתןלהן
הוראות ח דשות (וכזה יקרה בכל שפה חיה ומדוברת) ,ולצורך מושגןהעקרי נכנסו ללשון
ההיים מלים אחרות ,אם משפיע בעצמה או מלשונות ארמית,ימיתוכו :והננו להביא דוגמאות
אחדות טלשון הלשנה ~יים את משפטנו  1"1למשל ,המלה העתיקה
לא תנאלעולם
י
נ
ו
ד
,
"
ן
ו
מ
ע
פ
ו
במשנה ,ותחתיה באה המלה ( tnlyy.נם היא אמנם מלה שטית)ן ההת
גאמר בטשנה
ת שממנה
רק "זונ' (מלהפיסית בעקרה)י ל,,שורד" קוראים במשנה ,לסטים" (לסטים ,טלהיני
נעשה גם פעל ,מלמטם את הבריות ;).בטקום"עיר
" יאמר במשנה רק "סומא' (מלה סורית,
וממנה נעשו נם פעלימו); המלים הביבליות "טוונו" ,אננט" לא נזכרו במשנה ,ותחתיהן באות
הטלים "קמין( ,סורית)" ,זון' (יונית ורומית  ;)2 Zonaבמקום "משי" יאמר במשנה רק -,ןירא'
הטלה "טאטא' ובשם ופעל; לא תזכר במשנה,
19נית); במקום ,גדיל"
(מלה
נ'2ן "כודש'טית)י(,,מכברים את הביתי) ,שהיא אמנם מלהעברית בהוראה
אבל במקוטה משתמשים בפעל
'
ל
נ
ר
פ
"
(פרסית ויונית); הפעל 5,שה' לא יוכר
מליצית טושאלת; ל,,מחוגה' קוראים במשנה רק
ולא יפקר במשנה ,ותחתיו יבא "המתן' (זו מלה שבה מתרנמים התרנומים הארמים והסורים את
הפעל ,הכה' בטקרא) ,וכהנה וכהנה .אות הואכי המלים העבריות ההן נורשו משפתהחיים
תשכם טלב עוד בימים ששם'ע היתה מדוברת בפי כל העם ,ולק הט למקם
אעתקות* שאי אפ'צר עור להיצתמיצ בהן אפילו בבית המדרש ,במושב חכמש ומלומריג ומה
נס לצורך קביעת הלכות מדויקות( .ננונע למלת "מאפא" מספר לנו התל מורכי בדורו של
ר' יהורה הנשיא "לא הסירעי רבנן מה הוא מטאטא" עד איצר נורע להם פתרון המלהמפי
אאטהיהדבי רבי';עיין במס' ראש השנה ,דף כ'ו :ובסגלהי'ח.).
גם יש אשר הטשנה משתמשת להוראת דבר אחר פעם במלה ביבלית ופעם בטלה
סורית אויוניתוכו' .וזה רק מפני דייקהתם הנסלתה של חכמי המשנה :כי המלה הביבלית
מממנת את הדבר רק בצורתו הכלל
ית ,והמלה הנכריה סומנת אותו הדבר בעצמו בצורה
אחת ידועה ,ולצורך הבדליהם הרקים מן הדקים הוכרחו יחכמי המשנה לקרוא לדבר אחד
בשמות שונים ,לפי הפרפ המיוחד ולפי הצורה המיוהדת של אותו הדבהלמשי
 ,התנור נקרא
Furnus
במשנה בשמו העברי ,תנור' ,אבליש במשנה נם.פורנה" ,זו המלה הרומית
שמתרונה
תנור למאפה; ומסתמא כפט החכמים במלה למץ תטר מיוהדהיוע לבת הרסק כן
נמצא במשנה מלבד המלה הבשלית "ע~לל נם את המלה הרומית ,קרור (תזטזזסם) הרומזת
בוראילמין עגלה מיוחדת .כן יש הבדל בשמת המשנה בין המלה העברית שטנעל' ובין

י

! וגמרא הדגרגי ב תל ם  1ד נמצא פעמיט רבות גם ?,גר' בצורה ארמית (עוירא) ,וגם אמורא
.אהד נקרא רב עוירא 4 .ובהל סוד וטררשים נמצא דוקא *אבנט וא11ר* 8 - 1ע' בשרשי
הממגה מס' בלים) ח /פ'.

אטול*היוני(לכו נאמר נטשנה שקלים נ' ,מ "לא כטנעל ולא כסנדל"), .עלי הבנבלי קטן
 ,ושניהם נטצאים במשנה ,וכלעריהןיש בטשנח השם היוני הרומי "קלתה' (קלתות)
מה3,,י*לה'1
י מבורסי') ופעם במלה
למין סלמיוחד.כן נקרא הם2בד עורות ,בשפת המשנה ,פעם בשםיונ
"פטיש' 9
ובין
עברית מהורשה ,עבדו /ויש הבדל דק ביניהם .כן יש הבדל נמשנה בין
ה,,קורנס( ,סורית) הקטן ממנו ,ויש עוד הרבה מיני פטישים במשנה בשמות שונים ביבליים
ועברית מחודשת .כן משתמשת המשנה פעם בטלה היונית "בסיסי ופעם בטלה הביבלית
 ttt~ffובודאי יש הבדל דק ביניהם .והוא הדין למלות "לזבז" (יונית) ושלה (מסגרת) ,ששתיהן
נמצאות במשנה ,דוגטאות כאלה ,המעידית על הדייקנות הנפלאה של לשון המשנה ,נוכל
להביא ל מאות (ועור ~~ע בענין זה בדברנו על הטלים ה,,טהורשות' שבמשניות) .אבל על
עור דבר אחד נעיר בזה ,בשפת המשנה נמצא מלבד המלה הביבלית "כסף"נם"מטון'" ,מעות'
"דמים*
ובכ"ז יש הבדל בין ארבעה השמות
(מלים ונטעת ,ואולי סקורן עברית טהורה)י
,
ה
ל
א
ה
*
ף
ס
כ
"
מורה במשנה רק על מטבעות של כסף; ,מעות'  -נאסר על כל
ה,,נרדפים'
טיני מטבעות (ובפרט נקרא בשם ,.מעה' מטבע קמנה מאד); "מטין' -8פירושו הון ורכוש
יר ושווי של דבר ( 4וגםיונתן טתרנם תמיר את
בכלל; ואולם "דמים" פירושו בטשנה רק מח
,
"
ר
י
ה
מ
"
ת
ל
מ
ב
ם
ו
ק
מ
טשתמשת
ה
נ
נ
י
א
המלה אמהיר* במקרא,,-דמים" .ואולם הטשנה
ם
ו
ש
ב
כי
אם רק בהזכירה "מתיר-כלבן האמור בתורה) .וכל הבקי במשניות ?כחכי הכמי הטשנה אינם
מחלימים לעולם את ארבעה המושנים הנ"ל (ונם בתל מור נמצא בלבה המושמם האלה
רק במקומות אהדים).5
 חזיון נפלא (אבל טנעי ומחויב) בקורות הלשון העביית קראנו שפת המשנה בשנויהמ1הלפ של ה1רא1ת מלות ביבליות רבות .בכל הלשונות שבעולםזקרה,כי במשך הזמן
שהן טדוברות בפי העם ,פושטות סלים רבות את הוראתן הראשונה והן לובשות הוראות
חדשות המיטכיחות לנמרי את הוראתן הישנה ,וממילא נביאית מלים חרשות
לצורך אותם הטוהצמם שנטלו מהטלים העתיקות .ובהזזן הזה מראנו נם הט'צנה בהנע
להתפתהות שמ"ע בטשך הדורות שהיתה שמה מדוברת .ביהור נפלאות הן קורות שלשת
, 1כלכלה* במשנה הוא שם לסל גדול ,והיא מלה עברית מש"ת העם ,ומקורה*כוי", ,כלכל",
כי היא מב לה הרבה 2 - ,במשנה יש גס *בן-פטיש" ,ר"ל פטיש קטן; כי לסימן ההקשה סובבת
המשוה מלת *גן" או "כת" אל שם העצם. 8 - ,ממון* התכווץ מן"טימון'(למי דעת הגלשן הווצרי
פולדי לטגחוד) ,והיונים קבלו את המלה (תסמ!18נ) מאת הפיניקים (ג"כ לפ"ר הח'הנ"ל)4 - .אולי
נגזר *דמים* מהפעל *דמה" ריר ,שוה" 5 - .הח'וויים נספרו "דור דור ודורשיו' (ח"ב  )212אומר "מה
שימצאו למעמיס (במשוה) כ:וימ שונים למושג אהד ,הוא מפוי שהשתדל המסדר רהכיא את דגרי כל
חכם וחכם גלשתם העקרית ולבלתי שנותלשין המשניות ה שנ ת" .לפענ"ד יצרן הטעם הזה רק
במקומות מעטים מאד ,ואולם ברוב המקומות אין ,הכנוים השו:ים' תלוים בלשונות השוות של
החכם'ם ,כי אם בהבדל חגלוי או הדק שכין המושגים ההם .וראיה לדגרכי במקזות רגים נמצא בדברי
ה ברור,
חבם א חד שני כנוים שונים לדבר אחד; אות הוא כי יש הבדל ידועבין שני התוים,וי

י

יי
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הפעלים .קנה'4" ,קת*" :'Sbh ,קנה' נלשון הטשנה זאמר רקעל הז כותהי1לידי ת שיש
לו לאדם באיזה דבר ,סמני שרכש לו את הדבר בדרך דת ידוע 2כנון בחלקה ,במשיכה,
בחליפין וכו' ,אבל הקניןהפירוט,הקנין במחיר ,בדמים אעט נכלל כלל בהוראת "קנה" ננואה
במשנה~ .ולהוראת הקנין במחיר בפשיטות משתמשת הטשנה רק בהפעל "לקח"; ואולם
בהוראתו הביבלית ,בהוראת תפיסה ולקיחה ,לא יבא הפעל "לקה' במשנה ,ולהוראה זו (לקיחה
בפשיטות) משתמשת המשנה רק בפעל "נשל* ,אשר במקראאין לו כלל הוראה ע .ובכן
אנחנו רואים כי שלש מלים ביבליות ,ממותממות ורנילות מאד ,שנו לנמרי את הוראהן
העקרית בפי חכמי המשנה ,ואכנם קשה לברר ,אם השטי הוה נעשה בשוק החיים ,בפי
העם ,בעת שהלשון היתה מדוברת-,או שהשנוי הזה נעשהבבית הטררעו ,בפי חכמי המשנה,
אחרי מות הלשון בקרב העם .איך שיהיה ,נפלא הוא דברהשנוי הזה ,העתקת המושבם ממלה
למלה בשלשת הפעלם המל .חט מה שאסח בתלמי :לנצון תורה לחוד והטון
חכמים להוד ,כלומר :שראת המלה הבעלית במשנה שתה לפעסש ~מרה מהבאתה
" בהוראתה
בהמך .והמץ דוגמאות נמצא במשנה ,בעמן "כף ההוראות.למייל :במקום"סיב
הידועה ,הבא במשנה תמיד המלה השמית "סיף" ,ואולם המלה "הרב' נזכרת בטשנה רק
פעמים אחדות ,ושם יש לה הוראה אחרת מהוראתה בטקרא (מין סכין וגם עץ המהרישה
בתבנית חיב) (עי למשל במם'כלים פ' כ"א משנה ב'ן שביעית ח' .).1,או למשל המלה
"סופר"; עיקר הוראת המלה הזאת במקרא הוא איש הכ1תב על לוח (שרייבער) ,נאולם
במשנה לא תבוא מלה זו בהוראתה העקריתכי אם בהוראותיה האחרות (מלומדוכו') .ולהוראת
"שרייבער' טשתמשת המשנה במלה הרומית "לבלרי (ואולי זהו נם מפני הד'יקנות הגדולה,כרי
שלא לטעות בהוראת "סופרי שיש לו פתיו:יס שונים) .במלה ההיבלית "נצק' משתמשת
המשנה להוראת חתיכה של עימה ,ולהוראת "בצק" יאמר במשנה "עפה" ,שגם היא
מלה עברית מהשיש "עסס' (ראה למשל במשנה טהרות ,ג ,ה" :תינוק שנמצא בצד הץסה,
והבצק בידו')-.ועור רבות כאלה.
כן נראה מלים ביבליות רבות שבמשך הזמן הצטמצמו ונגבלו הוראותיהן הראשונות ,ותחת
אשר בתנ"ך יש למלה ידועה הוראות אחדות (קרובות או רחוקות טעט זו מזו) ,הנה במשנה
תבא המלה ההיא רק בהוראה אחת (עם'י רוב בהוראתה העקרית),וליתר הוראותיה משתמיט.ם
במלים אחרות ,תהו נ'כ מאהבתם את הדייקנות המדוקדקת .למשל הפעל"שים
 ,יורה במקרא
נם על תשלומי נזק ונם על פריצת חוב (,,לוה רשע ולאי של ס') ,ואולם במשנה הו-אתו
רק תשלומי נזק (או קנם) ,כי כן הוראתו העקרית "מלא חסרון או השלים נזק' .אבל
לענין השבת חוב (ונםלענין נקמה) משתמשת המשנה רק בהפעל המורי "פרעת (וננראה נם
--------- 1רק בשתי משנעת מצאתי הטעל *קנה* בהוראתו הביבלית (סבא בת"א פיה מ"ד; מעשרות
פרק
תם "ם צריך עיט בהוראתה --י רק במקום אחד מצאתי בטשנה (שביעית ח /ד) "לא
ה
"מדמי שביעית שאץ פורעין חוג
1שלפ
י
מ
ד
מ
שביעית"

.

.

-

מבוא*

י הוראת "פיע' במקרא הוא "הום ,הוי" ותהיה הכונה "קפר וצהל את
היא מלה עברית,כ
את ההוב') ועור רבות כאלה .כן נראה את דיקנותם ואתעשי לשונם בהשתמשם בפעלים
שתים למעולה אחת לפי הדבר אשר ט חלה המשלה tsw~s .ללקיחת פף מעצי פרי
שונים יאמר במשנה" :ירח" (להאנים), ,קצי" יענב'ם), ,ולר" או "גדף' (תמרים)ib?' ,
(זיתים) .ודייקטתם הנדולה בקריאת קנם למלאכות הקרובות בעניןזו  fltSיראה הקורא במד'
שבת -ובן יראה הקורא במס' כלים (ובסדר טהרות בכלל) את הבדלידם הדקים בקריאת קום

לכלים וחפצים.

ולעומת זאת תראנו הטשנה את הה רהבות הרבות שנעשו בלשון העברית (הביבלית)
בטשך הדורותשאחרינלוח בבל .ההרהבות הן כמשפם כל ההרהבות בלשונות היות וטדוברות:
אם ע" תוספת מושנים הדשים למלט עתץ" ,אם עיי יצ-ת מלים חרוטות
האמעת.או ע"י שטי הא"יתג אם עק במן יטבת
מהמלים העתיקות ע"י
ה
י
א
ה
נעשו כנראהמדי העם
ספעלש ופעלים מממות ,אוע" דרכים אהרה .רוב ההרחבות
בעצמו ,בהיות שפ'ע לשון מדוברת; ורק מקצתן נעשו בבית המדרש ,ע"י החכמים ,חשר
עיידייקנוחם ודקדוקיהם בכל מרפי הדברים הונרחו לעשות את ה"רהבות ההן-.ויען
כי "ההרהבית 4האלה הן מקצוע נכבד מאד בקורות הלשון העברית ,וגם יכלותלהיית
סימן לדורות (להרחבת הלטין בזמן הזהור לכן :רבה להביא דוגמאות מהן
אל ההרהטת יטטלרו בודאי בבית המדרש נחעמב בקוד את מלות-ההמץ (ימדטף,
שהתרה נדריטת בהף אוטר כמעם כלן נטרו סמלים בעלעת .למיטל :גזרה ,טוה ,בנין
אב ,כלל ופרפ ,קל וחומה  tWpcתו /כז טרף ריח בהמריר י"ל ריח תורה ודיעת
המץ מלש מסת זג
הלשק)מההרהמת:טטית ,הלכה הנדה ,מגה ,טחלוקת
ת"
ק נם בל הנטים המלאכות"ם למעשי מתדע )~" iswoאנרת בקרת /ע הב זה יצמכרטים
ב'ד על שרה העומד ל.המכר בהתחרות) כלם נולרו ראשונה בבית המדרש ,ואה"ב היו כמובן

חלי

הי

לקנין לשון העם.

.

.

--

הנה התאמצנו להוכיח כי לשון המשנה ,בדרך כלל ,עברית טהורה היא ,וכי חכמי
המשנה השתדלו להרהיב ולהעשיר את לשוננו כחוקות השפה וביות עביי אסתם אבל בנונע
י רחוק הוא טאד מאדמהסננין העברי האמתי .סננון הטשנה
לטננון המשנה ,עליט להודותכ
,
ד
א
מ
הוא פשוט ,קצר ומדויק ,אבל גם יבש עד
ואין בו כל  ntnlSnSשל מליצה* אמנם
מוכן טאליו הואבי פסקי הלכות אינם יכולים להאסר בשפהנטלצה ובשפעת תמונות ורמיונות
או בכפל הלשון בשמות נרדמים ובמשפטים מקבילים .כדרכי המליצה העברית בתנ"ך .אבל
נם הסגנון הפשוט של הפרוזה העברית נעלה מאד מסגנון המ'טנה; וכמעט שאין כל דמיון אף
בין הסננון הידיני" שכפרשת משמטיםוביןהסננוןהדיני שבמשנה בסדר נזיקין,אעפ"י ששניהם
עוסקים באותם הענינים בעצמם .הנה ,לטשל ,הפסוק "כי יגנוב איש שור או שה ופקחו או
מקרו ,חמשה בקר 'שלם תחת השור וארבע צאן תחת השה" ,בפסוק הוה אין כל מליצה ,אין
כל מלה יתרה ,וההלכה בוורהומדויקת בתכלית הדיוק -ובכ"ז כל רואהוועירו כי נכתבבימי
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(קדם ,בימי הפרחת הלשון ,ואולם במשנהאין:כר אפילולסגנון פשוט כזה הטבטא ,כ''גנובי
היה נחטב כנר "כמליצ"' בע"נ* חכמי הטשנה ובשום אימן לאהיו משתמשיםבו .כי *bsn
המשנה קטט את הוטלים בדיוק ,ועבר או עתיר במקוםבינוניוכל יתר חלופי הוטנים הנמצאים
במקרא נם בפ-וזה -אין להם מקום במשנה ,כמו שלא היה בוראי מקום לחלופים עמליציים'
גאלה נם ב %העם בדבש עב-ת .כמו כן אץ המשנה טשתמשת לעקם בוי'ו המהפך
ניתר דרכי הליטע המיחדים לסנטן הבעלי; תם זה מאהבת הרעק ומיראתם פן יתט מק.ם
,לטעותע"י השטוש הטליצי הזה* ואין ספקכי גם העם כלביו עביית נראשית ימי הבית
השנ* ,כבי חדל להשתמש כויו המהפך וכדוטה מחוקי הסטיליסטיקה העברית*
סנטן המשנה ,נם במיטניותהעתיקות אשרמוצאןמימי ה,,מופרים' או אנשי כנסתהברועה,
מינית לטדיכי הוא קבל השפעה עצומה סהסנטן הארמי והסורי .הכננ!ן הארם'-הסורי נרש
את הסגנון העברי העתיק משוק ההיים ,נם בעת אשר העם דברו עוד בלשון עברית .זאת
,ראה כל  v*aבקיאו משנה אחת באיזה ,סדר' שיחפוץ .וגם בזה צרקו הכמיהתלמור באסרם
ילשון חכמים לחור ולשון תורה לחודה אלא שלפי דעתנו לא רק אלשון חכמים* (ר"ל סגנון
הטשנה)כי נם סגנון הלשון העברית של כל העם לא היה דומה עור בימיבית שני לסננון
הניבלי ,ואפילו לטננונו הפרוזי*
נפלא הוא סגנון המשנה בקצורו המדויק .ביחיד טצוינות בקצורן ההלכות הממוקות
י את נזקו' (בנא
.ומבמשניות העתיקות ,רובן בסדרנזיקין .לטשל ,כל שהבתי בשמירתו??ודרס
קטא ,א .ב); "הטוציא טחביו עסוףוי:ה
' (בטקוטות רבים במשנה); "כל הנזלנים משלמים
כשעת הגולה' (בנא קמא ,ט ,א); "קם הלזבח יתרעל היציאה ונו'" (שם ,ר); אגודתו ואברת
אבי-שלו קירמת' (בבא מציעא ,ב,יא)י "הזהב קונה את הכסף וכו" (שם ,ד ,א)י "אין
פוסקים על המירות עד ש47א הענער' (שם ,ה,ז), :כל המוענהיד
ו על התחתונהי (שם ,ו /ב)ו
.בל ??3ל
ק ושמו עלט -חולקים' (בבא בחרא ,סוף פרק א'" "כל חוקה שאין עמה מענה -
ן
.אינה הזקת
ק
)
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ש
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; "לא
רטיה'
סננון ופתנמי
כזה משותף אמנם לכל החוקים העתיקים בכל אוטהולשון(וביחיר לחוקי הרומאים הקדטונ.ם);
ואולם ל"סופרים" ולחנטי המשנה היתה סבה טכיחת (לר לצרכם סננון קצר כזה :כי כידוע
י ר' 'הודה הנשיא לא נכתבו
היו שונים ומלמדים לי;למ.דיהם את ההלכות על םה ,ועד ימ
ההלכות על ספר ,לכן התאמצו הטורים לדבר בלשון קצרה ,בסגנון פתגטים ,למעןיקל
,להלמיריהם לקבוע את ההלכות כזכרונם .ורק הירות לסננון הקצר והנמלא הוה נשמרוההלכות
היותר קדומות שנות מאות בצביונן וצורתן הראשונה.
ובכל זאת יט במ'טנה נם זכר ל,,מליצה" .במשניותעתיקות אחרות נמצאטאמיים שלמים
הלקיחים מלשון המקרא ,וכמעט שיעלהעל דעתנוכי המשניות ההן נכתבובירי אחד הסופרים
רובפסקיהדיניתהכלליים (כגון "המוציא מחגרועליו הראיה' ורבים כאלה) היו ,כנראה ,למשל
י
(.שפריכוו?יט) בפי כל העם עוד בעת ששו"ע חיתה
הפרגמייפ גנל.הלשוגות העתיקות וההרשות.

רשוי

מרוגמת .וכדבר הוה קרה גס לפפקי הדי(

י
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ה"מליצש* בדורנו ,המתאמצים לכהוב בשברי פסיקים .למשל ,במם' פאה (ב ,ב) נמצא
פסוק כוח י.וכל ההרים אשר במעדר יעדרור במם' שביעית (נ ,ח) ,אין בונים םדרנויז על
פי הנאיו ת'; במם' סוכה (ה ,ר) ,והלוים בכנורות ונגבלים ובטצלס:ם וחצוצרות ונכלי שיר
בלא מספר"; בטס' בבא בהרא (א ,ה) "כופים אותו לבנות לעיר חומה דלתים ובריח";
בסנהדרין (פ ,ה) "ומאכילים אותו לחם צר ומים לחץ'- .כן נמצא במשנה נם "סליצוע'
י אם אותות השתדלות לדבר בסננ1ן הביבלי ,נמו.
במובנן הנבהר :ר"ל לא שברי פסוקיםכ
י אם אוסרן
"מה לנו ולצרה הזאת?!" (סנהדריןסוף פרק ד'); *אוי לרשע ח 11לשכנו!" "אויל
י אם לא אומר'! ,אין טרחמים נדין'! (פקנמו של ר'עקיבה)ן והשנועה הידועה ,המעון
אויל
הטקדש)
ה
ע
ו
ב
ש
(
הזה"!
ו
א
י
ק
ש
ם
י
מ
כ
ה
של
ם
ת
ו
ד
ע
ל
אתניח
קדמונים
ובנדרים (ט' ,יד) מסופר
במשנה בלשון זו" :כשטת ר' *שטעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות :בנותישראל
של ר' ישמעאל בקינה !' (בשביל שר' ישמעאל היה רניל לצדד בזכותן ,באמרו "בנות ישראל
נאות הן אבל עניותן ט:וולתן"),ביחור נמצא מבטאים מליציים כאלה במס' תמיד ומדות ,שהן
מיטנ'ות עתיקות טאד המוס-ות לנו את כל מנהני בית המקדש (בתמיד ,א ,נ יסופר כ3
משמרות הכהנים בבהמ'ק בשהיו מהליפות זו את זו ,היהה הראשונה אומרת לשניה" :שלום,
הבל שלום!' תה יזכירנ
ו את המבטאהרניל גם בפי אנשי הצבאבכל האומות ,וללעסווטהל':
"
!
t
h
g .)i"/111 r
.ן 0אץותסחסתפת,"BCe 6ונם המנטא האגנלי
שב4

י

הנה אמרנובי סגנון המשנה בכלל 'בש מאד ,כראוי לממקיהלכות .אך ככיז נמצא
במשנה לפעמים נם מבמאים מליצי.ם אטת.ם ,ר"ל מבשאים שיש בהם תמונה ש-ית ,דמיונית
או ה-יפות והדוף .מעין זה הם המבטאים,כקלי
ם לדבר"; "נססחפה שרף!" (במובן"מזלך נרם');
,כרסהבין שרה( .על אשה מעוברת); "ננכ את העין' (מענין הונאה); "אחוז את העינימ'
(בענין מעשה תעתועים של ,טחניקער"); "לא מפ'ה אנוהיים!" "ללעיטהו לרשע וימות!' (מעשף
שנן ה'); "נהונ כשורה'; והמבטא הרניל "מי ינלה עפר מעיניך .ר' פלוני!" ,תהלת נפילה
" (נזכר במשנה בסנהדרין ,וכנראה היה משל בפי כל); המבטא "יזונו עיניהם' (ר"ל יתנו
ניסה,
מזון לעיניהם בטראהיפה .והמבטא המליצי הזה עבר אח"כ אל משוררינו המפררים ,והם הרבו
ן בנקרוט)1
להשתמש בו); "הקדית תבשילו" (בענין מעשים מכוערים)י "פשט את הןל' (מעני
"הניה מעותץ עלקין הצני" (ר"ל בדבר שיש בו מכנה .וכנראה לוקה המבמא הזה מלשון
העם .והטורקים אומריםבענין כזה "הנים טעותיו על נב החת1ל') 1ולסונ זה יש לחשוב נס
את הקריאה הפבניקומית של ר' פרפון" :הלכה המורך ,פרפוזו!'
 1סופרים אחריט החלו בימינו להשתמש במבטא זהבענין "הרחקת ללכת' ,או *נטית מן המסלה*1
וזה שלא ככונתו האמתית .כי זה מקור המבטא הזה :ר' טרפון הטריף פרה אתת ,בגלל מופ שנפצח
בה ,ויצו להשליכנה לכרבימ .אח"כ נודע לוכי המום ההוא איננו התשב בלל למופ ,ובכן נטל עליו
וגעל הפרה את מחיר פרתו ,כמשפטהדיין המטמא את הטהור בטעות .לכן קרא, :הלכח חסורך,
טרפון!" ר"ל הפסדת אתחמורך ,שאתהצויך למכוה כדי לשלם לבעל הפרה את פתיר פרתו (אגסאעיר

ישים
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כל מיה המליגת האלה נמצאות בחלק ההלכה של המשנס אך שד"תר מול מספי
המליצות בחלק האגדה  gwהמשנה ,כמו למשל בפרקי אבות האיצרת משלים ופתגמים
טהוכמ.ם הנאסרים בשמה קצרה ,נטלצה ,כמעם בסננון הביבלי (ואולםישבמרקיאביתמתנסים
רנים שמוצאם טמשלי בן-מירא; כמו" :שוב יום אחדלפני מיתתך'; "טל תהי בז לכל דברי;
"מאד מאדגצה שמל רוה ומתקות אנוש ךמה' ,ועור .ורק מפנישחטטים אחדיםהיו רנילים
במתגבים האלה ,לכן נאמרו הפתגמים על שקם.כי על כןנמצא בפרקי אבותנם טקרא שלם:
"בנפול אויבך אל תשסה וגו" ,המיוחם לשמואל הקטן ,יעןכי המסוק וזה היה שנורורגיל

הסיד בפיו.

ואולם בכלל עלינו לשנות עוד הפעם ,כ* סננון המשנה קרוב 'ותר לסגנון ארס*-סורי
י1חד ,זה "לשון חכטים'
מלסנגון המקרא או ,כנכוןינהר :למשנהיש סנטן מ
 .נם רוב מל1ת
השמ 1ש הנחוצות באות במשנה רק בצורה סורית או בתס'נה חדשה לנמיה .למשל" ,שמא'
(אולי); ""לו ,אלטלי ,אלמלא" (לו ,לולא); "לפיכך'-לפי ככה (במקום"לכן'); "כך'  .ככה (בטקום
"כן'); "הרי' (הנה); "בין-בין" להוראת אם כה ואם כה; "אף על פי" (אף כ* ,נם אם); ,אף
כן'
על פי (בכל זאת);"איא"-אם לא (במקום "רק")י וכן נם סגנון ה"קל והומר" :ומה אם-
אינו דין?!' או "על אחת כמה וכמה* (ובמקיא יאסר ה,,קל וחומרי בסגנון כזה,, :מן כסף -
ואיך ונו'?!' או "הן שמים-ואף כי?ן') 1או המבטא "תלמור לומר' :ועור מבטאים
לע שר1ת שאי אפשר לפרמם בזה - .כן נמצא במשנה( .וגם בתפלות קדטוניות) את
הבנינים הארמיים הסורים "שפעל" .1נתפעל' ,וסמני הרבוי "ןין' במקום "-ים" ,ועור כאלה,
המשנה מצמיינת גם בסב1ר מלים אחד1ת למלה אהת
 .חבורים כאלה נטצאים נס
בתנ"ך; כסו "פלטוני'-מלוני אלמוני;* לולא'-לו לאן "מןף'-מהזהי "איפה"-אי פחן וביחוד
נמצא תנורים כאלה בשמות פרסיים ,כי כמעפ כל השמות הפרסיים שבתנ"ך הורכבו משתי
מלות .זהטשנה הרחיבה את המנהג הזה ביחוד במלות
השמוש( ,למשי" ,אפילו"rw-אלוי
"כלום"-כל מאוסה; ,י1ון'-מן טון; "קיצי"-כאיזה צד ,ר"ל איך איככה :ועור רבות כאלה),
ולמעמים הרכיבה גם פעל עם שם הנוף (למשל "שומעני"" ,חוששני'-שומע אני ,חושש אני;
וכדומה) ,והתלמורים ,הבבלי והירושלמי ,השתמשו אח"כ במנהנ זה ביר רחבה .וכנראה נעשה
המנהם הזה בפי העם ,בעת שהלשון העברית היתה שפה טדוברת.
סגנון המשנה נפלא בקצורו ובדייקנותו ,ולכן נוח הוא ללשון הדבור ולשפה ספרותית1-
י סגנון המשנה הוא סגנון טבעי ,מלא חיים ופשמות ,תחת א'טר
יותר מסגנון המקרא .כ
מגנון המקרא הוא נמלץ נם בפיוזתו ,וממילא איננוטבעי .לכן ה,טפיע סגנון המשנה השסעה
עצוטה על הסופ-ים העברים בכל הרורותן ונם הסומרים שהתאמצו ושמתאמצים נם בימ.נו
להנהיג בספנותנו את הסננון המליצי של ספרי הקרש ,לא יכלו ואינם יכלים להפק.ע את

י ההמור של ר' טרפון היתה נ קב ה ,ולכן
כ
.חסון .שילדה"י והמלה  *I1neeאינה נזכרת במשנה),

אמר *הל כ ה" ,ובאייי

קוואים גם לשתין" המור ,כמו

טנ1א*

xx

עצטם מהשפעת סננון הטשנה ,ובעל כיחם הם כותבים עפ"י רוב .את פרוותם הפשופה בסננון
סופרינו הקרטונים והאחרונים נטצא עקבות
המשנה* ונם בשינים או בענינים שיריים
סננון המשנה.

שי
וש*

ספרי אגדה- ,פוקי אבות - .בטול ה*חצוניות**

בתלמוד.

 -שיהוההילין.

 -תלמוד בבלי וירושלמי- .

,מליצה*

 -משליט ופתגמים.

הארכנו טאד לרנר על אדות לשון המשנה וסגנונה ,יען כ* המשנה היאראי טוצק
להראותנו את המעבי מלשון התמך ל,שפת ענר ההדשה' ,וכלספרי ההלכהוהאביה שנכתבו
אחרק סטוך או מופלנ ,לחתימת המשנה ,מוטבעים בטפבע של סננון הטשנה ,ואינם שונים
סטנה אלא לרעה ולא למוכה* ה"תוספתא' ,ה"מכילתא"" ,ספרא ומפרף וה.ביייהות' שבשני
התלמודים ,אוצרים בקרבם המון הלכות ואנדות מדורות הקדמונים בלשונן ובסגננן העתיק- ,
לכן אחרי אשר תארת את
אבל ומן סדורם וצאתם לאור מאוחר לוטן חתימת המשנהי
"חצוניות' המשנה ,אין לנו כל צורך עוד להטפל בחצוניות הספרים האלה* המאטרים העתיקים
ה מובאים בלשונם ומנינם ,שהם לשון הטשנה וסונטה והמאמרים המאוחרים
שבספריםהאי
נאמרים בלשון ארמית וסוגית -ובאלהאין עסקנו ב"מבוא' זה ,שהוא רק השקפה על קורות
הלשק העברית והט~צה העברית.

י

אצ קר תכבד לקרות הלשק והמליצה העברית--הוא חלק האנדה שבכל המפ"ם
הנ"ל .המדרשים והאגדותנדופים בכמותם ונם באיכותם מחלק ההלכה ש,בתורה שבעל פה'.
רוב טררשי-אנדה שבטשניות ,בתוספהא /מכילתא ,ספרא ומפריוכו' ,טוצאםמימי קדם ,מהדורות
הראשונים שלפני חרבן בית שני; ונם ספרי הטדרשים ("מדרש רבה"/פסיקתא', ,תנחומא' וגל
המדרשים על תנ"ך ,ונם המסכתות הקטנות "אבות דרבי נתן' ,מס' דרך ארץ רבא וזופא ,וגם
הס' ,סרר עולם' המיוחם להתנא ר' יוכי ,וכהנה וכהנה) אעפ'* שכרובם נסדרו ויצאו
לאור בזמן מאותר ,רורות רבים אתרי המשנה (ונם אחרי חתימת התלמור) ,בכ"ז נמצא.ם בהן
הטון טאטרים סדורות קדמונים ,סימי הבית ,שנטשו לט בלשונם ובסגנונם העתיק ,בין
שנקרא עליהם ודם אימרםבין שלא נקרא עליהם כל שם .ההלכה עוסקת בפסקי דינים,
ולכן מנגונה קצר ,פשופ ויבש,בלי ריח מליצה .ואולם האנדה עוסקת כלסורי מוסר וסרות,
באסונות ודעות ,בדרישות וחקירותבדברי הימים ,ובכל הענינים המרומסים את הרוה ,המשביעים
את הנפש והמעירים את הרנש ,לכן מובן מאליו הוא כי סגנונה צריך להיות שונה מסנגרן
ההלכה .האגדות הן הן הידרשות" שהיו חכמי ישראל דורשיםבבת .הכנסת ,באזני בל העם,
בשבתות והמועדים ובכל  nuwהכושר .מנהנ הדרשות בנתי הננסת הוא עתיקיומין מאד,ואין
כל ספק כי עור בראשיתימי הבית השני כבר איה למנהנ קבוע .ה,דורשים' הראשונים היו
ןכי העם כבר החל ~ nuwאת
טטיפים את לקחם בשפת עבר (ר"ל בלשון המשנה); אבליע

נבוא*
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השפה העברית ,לכן היו ה"דורשים' מעמידים "מתורנמן" אשר תרנם לעם נשפת העם
(ארם'ת-סורית) את דברי הטטיף* ואולם רוב דברי אגדה של הקדטונים נמסרו לנו
במדרשים הקדמונים בשמתם ובסננונם ,ודק במדרשים הטאוהריס נמצא דברי אנדה בשם
הקדמונים בלשון ארמית-סוריה ,ר"ל בהעתקת הדברים ללשון העם ,ונם יש אשר מסדרי
המדרשים המאוחרים תקט את הסננון העברי של האגדות העתיקות ,ויטיסו בו תבלין טליצי
מאוחר; באופן שהאנדות ההן לא באו אלינו בסגנון שיצא מפי הדובר ,כי אם כשננון
הספרותי ש 5הכותב*
רוב האנדות העתיקות נמסרו לנו בטמ' אבות ,ושפתן היא שפ'ע החדשה המורחגת
והכלולה בטלים ארסיות ,סוריות ,יוניותוכו' .ואולם סגנונן נכלל הוא סגנוןטליצי (ר"ל סננון
הטדבר .בציורים ותמונות ,במשלים ורמזים); כמו ,למשל פתנמו של אנטיגנום :אל תהיו
כעבדים המשטשים וכו' ,או זה של יוסי בן יועזר :הוה מתאבק בעפר רגליהם והוה שותה
בצמא וכו',או זה של אבטליון :שמא תנלולמקוםהמים הרעים וכו' ,או זה של ר' אליעור:
הוה מתחמם כננד אורם של ת"ח והוה זהיר בגחלתם שלא תכוהוכו' .ביחוריפיס הם הפתגמים
הקציית ,המכילים רעיונות עמוקים במליצה'קצרהומדויקתו למשל,מחנטו של ר' טרפון:הים
קצר והמלאכה סרובה וכו' ,או זה של ר' אלעזר איש ברתותא! תןלו(להקב"ה) מקלו צואתה
ושלך שלו ,או טאמרבן עזאי :אל תהי בז לכל אדם וכו' ,או זה של ר' מתיא בן היש:
הוה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים ,או מאמר רבי! אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש
בווכו' .ביחוד נפלאים בקצורם ובעומק רעיונם פתגמי ר' עקיבה :הכל צפוי והרשות נתונה
וכו' ,הכל נתון בערבון וכו' ,החנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח וכו' .בטליצות האלה
אנחנו רואים את ההפך ממליצות התנ"ך :פהאין כפל הלשון בשמות נרדפים או בהקבלת
הטשפפים ,גםדטיון פראאין פה,כי אם תמותת פלומות הלקוחותמההיים נורמלים טצויוות
בדיוק בטלים מועטותבלי שם נפל ושפתיתר,אין מלהבלירעיון ,ובכיו הן מלאות פואיזיה
אמתית והרנשות חמות מאד* והלואי שיהב ה.מליצות" האלה למופת לכל הסופרים העברתך
תחתלנוע על המליצות ה,עתיקות' שבתנ"ך ולהשתרל רק לכתוב בלשון המקרא.,.
ואולם צריך להודותכי לא כל האנדות הקודמות נאמרו בסננון מליצ* מדויק ובחצוצרת
יפה .עלינו להודותכיבעיני רוב חכמי ישראל בימי הבית השני לא נחשבה הקליפה
לטאוטה .נס בעסקם בעשני אנדה ,שהם כרוכםענינים שיריים ,לא הקפידו על  11Ubלשתם,
עלהיופי החיצוני ,האנרות מזמן הנית השני טלאותפואיזיהנשנבהוגם הרנשות רכותונעימותו
אבל קליפתן ,סננון לשונן ,פ ש1טה והט1נית עפ"י רוב ,ואין בהן כל זכר לחוקי היופי
ביחור וראה ?את באנדות שנאמרו ,בתור ,דרשות/בבית הכנסת לפני כל העם.
לו
יק
והסטי
ה~ רק דרשנות (ר"ל למור חוק או דברמוסרמפסוק שבתנ"ך),לפעמיםטחודרת
ליסהפא
באברות
י
ע
י
טאד ,והסברתהענין ע"י משלהמוני -אבל תמוהת וציורים שיריים איןכהד אע זאתכי אס
חזהיה או לפי רוח העם וטעפ4
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מנ א.
1

אמנם "במול החצוניות' והקליפה אינש טוטבע כלל ברוח העברי ,כי הז שפת הנביאים
היא שמה נבח-ה ונמלצה עד מאד ,אעפ"י שהנביאים דברו את דבריהם לכל המון ישראל*
אבל כנ-אהיש סבות שונות אשר הסיחו את לב ישראל משמירת החצוניות ויפי הסננת,
באח-יתיטי הבית השני* הסבה ה-אשית היא בודאי ע רבובית הלשון :כי ע"י השמוש
המעשי בלשינות נכריות (שנםהןהיו לז'רנון בפי דובריהן) ,הח"ז'רגנה' הלשוןהעברית נם בפי
ובכן החלה שפת עבר
המדברים והכותביםבה .נם הקות הדקדוק לא היו ידועות נעת ההיאי
ר
ו
מ
ש
ל
ו
ל
צ
'
א
ר
פ
ללבוש צורתו'רנין נטור "האוטר שקרלהןוהבל ליופי' ,ז'רגון שאי
חוקי
היומי והסמיליסמ.קה .הסבה השנית היא-הצרות התכופות שהשינו את ישראל סיטי מלכיבית
הורדוס מעת אשר תקעה ההיה המורפת ,ממשלת רומא ,את צפיניה בנוף האומה הישראלית*
בעת הרעה ההיא לאינלובני ישראללהפנותלבםליופ
 .ולחצוניות ,מקוצר רוחומעבודה קשה;
י האיש הנכון בכל
וגס לא היה להם או פנאי לעסיק במלאכת מהשבת ,בשירים ומליצות:כ
 .ואפשר הדבר בי בכונה
רגע להיות תרף לשני ארן הוא לאיכול להפנות לבולענינייופי
הזניהן הכמי ישראל את סגנון לשונם ויבעמו בחוקות האסתפיקא ,כדי שלא ללכת "בחוקות
הגיים' וביחור בחוקות חכמי רומאויון השתאים להם; וכשם שאסרו ללמוד את הכסת
הנוים האלה כן נזהרו נם לבלתי נהונ סלסול בלשונם ובסגנונם  -כ*  b1D~Dnהזה הוא מן
הססנים המובהקים שבספרות היונית והרוסית .ויותר מכל הפעטים האלה נראה לנו כי עור
סבה אחרת הביאה אותם להזניח את הקליפה והחיצונית! כי העסק אשר עסקו הכסי ישראל
נעת ההיא ,בתמידות ,בקביעת הלכות ופסקי דינים ,לטד את לשונם לדבר ואת רוחם לחשוב
רק בסננון הפשוט והמדויק המסונל לעניני הלכה ,עדכי שכחו לנטרי את דרכי חמליצה
והשירה נם בעסקם בעניני אנדה ,שהם בעצםעניניםשיריים .לכן נם הטננון המליצי שבספרי
הקדש (למשל :נפל הלשון נשמות נרדפים או בטשפפיפ מקביליפ) לא נחשב בעיניהם כלל
ל,,טליצה' ,כי הם הסכינו ל,,דאק' ולהוציא הלכות או רמזי מוסר סכל טלה וטלה ונם
מכל א 1ת  1א1ת .ואמנם בדרך למור כזה הפשיטו מספרי הקדש את טחלצות המליצה ואת
כל יפים השירק ולא בשאר בהם בלתי אם הלכוח ודינים ,מוסר ומדותבלי כל כחל וסרק..,
ואחרי חרבן הבית אבד כליל ההוט המליצי וינשיופי הלשון והסגנון .אז מתה שפת
מיתה מוחלטת .נם מבתי המדרש נורשה ~לה ,והחכטים והמורים ,בין בבבלבין בארץ
עבי
ישראל ,השתטשו עלפי רוב רק בלשונותז'רמניות .התלמ1ד הבבלי כתוב רובו בז'רגון
הומקולקלת 6חר (ביחור
ארמי ,והתלמוד הירושלטי -בזירנון סורן לשון שני התלמוריםביול
ל
כ
טשפפי
לשון ה,,ירושלמי") ,לשונם היא כעיר פרוצה ,בלי כל חקות הרקרוק ובלי
הטמיליסמיקה .וכלשונםכן גם מנגונם ,הסננון (או יותרנכון :חוסר כל סננון)התלטורי הביא
כליון הרוץ על הרנש המליצי והשירור כסו של ש1ן התלטור השביתה לנטרה את מהרת

הלשון העברית.

רק  p~naהאנדה שבשני ההלמודים נמצא מאטרים בשפת עבר .אבל האגדות ה,,עכריות"
שבתלמודים נרועות הרבה בלשונן וסננונן מהאגדות הקודטות הנ"ל ,כמו שהן מפלות מהן נס

מ ב1א.
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בערך התוכן .אמנם צריך להודות ,כי במקצוע האנדה יש יתרון לתלמוד הירושלמי
מן הנבלי .אמוראי ארץ.-שראלהיו אומנים נדולים במדרש אנדה ,תחת אשר חבריהם בבבל
היו *שרים המצוינים בהלכה" ,האנדות שב,ירושלמי' מלאותרוך ונעימות ,שירה והתרוטמות
הנפש (אףכיסגנונן פשופ מאד) ,ואולם אבדות ה*בכלי* צנומות ויבשות ומלאות רק פלפול
ודקדוקים בטלות ובאותיות .וגם זאת נראה כי האמוראים שבארץ ישראל אהבו לדברעברית,
וגם פלפולם ברבר הלכה ודבריהם בינםלבין עצמם או עם תלמידיהםהיו בשפיץ ,ולפעמ.ם
גם בטליצה מהורדת (באסמכתות ימות ומחודדות על לשון המקרא) ,תחת אשר האמוראים
הבבליים השתמשו כמעפ רק בהז'רגון הארמי*
ואולם נם בדורות האמוראים נמצאו ,טליצים" עברים* כיחור טדע לתהלה במקצוע
זה האמורא הסמוך לדור האהרון של התנאים ,שמעון בר קפרא* טמנו נשאר לזכרון
ותידה" טליצית (אשר פתרונה נעלם מאתנו) ,אשר זה לשונהן.טעמים נשקפה הומיהבירכתי
קיתה ,מפחדת כל בעלי כנמים ,ראוה נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו ,הנם יאסר הף
הו ,והנלכד נלכד בעונו"* (יש אומרים שהכונה על הנפש ,ויש אומרים על בת ר'
יהודה הנשיא הקאה ,אשת בן-אלעשא; ויש אומרים -על רבי ונשיאותו הקשה).
במליצות עבריות השתמשו בעת ההיא נם ה,ספדנים' בנשאם קינה על מת נכבד.
קינות אחדות (כטובן מ,סמדנים' ארצישראלים) נשארו לזכרון בשני התלמורים .למשל ,הקינה
על מות ר'
,ארץ שנער הרתה וילדה ,ארץ צבי ודלה שעשועיה*,אוי נא לה' אמרה
י
א
ר
י
ו
המדתה8,
,
ת
ב
ה
ל
ש
מה יעשו אזובי קירע!
; או* :אם בארזים נפלה
רקת *גי אבדה כלי
לחתן בחכה הועלה ,מה יעשו דני רקק! ;8,או, :בכו לאבלים ולא לאברה ,שהיא
למנוחה ואנו לאנחה'( 4עיין שם נמם' מרק עור הספדים רבים).
האמוראים בא"י לא רק שחבבו את הלשון העברית כי אם גם הבינו את המליצות
שבספה"ק בבינה יתרהוירעו להשתמשבהן לצרך חדוד או התול בשיחותיהם עם תלמידיהם
וחבריהם .במקומות רבים נמצא בשני התלמודים את המבמא* :קרא ר פלוני על פלוני
את הפסוק פלוני*; וב.קריאות" כאלה יש עפ"י רוב חדוד יפה*והננו להביא לדוגמא *קריאות*
אהדות ,המעידותעל בעליהן מה מאד היו שגורים על פיהם טקראות התניף וירעו להשתמש
בהם כדבר בעתו .למשל ,אהד מחבריו של שמואל (פנחס שמו) ,שלאהצפיין בפלפול ,שאל

אותו שאלה ,שנלקה שמואל למצוא לה תשובה ,אז קראעליו שמואל את המקרא99* :חים
ב11ו בז .!6מה יפה הארוניה בשמושהפסוק הזה! כן מחודדתהיא הקריאה של רי הושעיא
על הקהלות הבונותלהן בתי כנסיות נהדרים (והיכלות") בעת שהןמזניחות את התורה והמצות,
קרא עליהןי "וישכח ישראל את עוי~הו נובן היכלות" .8ואמורא אחר קרא על מנהיני
הקהלות המתענים בכסף! ,אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם-'!7או יש שהיועונים

* ירושלמי מ81קפיקג' .י בבלין מ1אקייכה- :

8

, 6ר1שלמי ,שקלים ,כא( :רפוסזיטא-מיר) - .ז שם ,בכוריט,ח.

שם ,כו*  4 -שם - .ן שם,

בשרותס- .
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דבר בטקרא שלם מהתנ"ך הנאותלענינם* לדוגמא ,ר' אבא אמר דבר הלכה בשם רביהודה,
והיה ר'זעירא מסתכל בו בחטיה (כי הוא שמע זאת מרב יהודה באופן אחר) ,או אמר לו ר'
אבא; מה אתה ממסכל בי, 2מהידעת ולאנדעתבין ולא עמנו הוא' 21או יש אשר השתטשו
בםגנ1ן הטקרא (לא בפסוק שלם) לצרך חדוד; למשל ,ר' אבהו שלח את בנו סקסרי למבריא
י הבן עוסק שם הרבה בנמילות הסדים (ר"ל בקבורת מתים);אז
ללמודתורה,והנה נודע לו,כ
ן קברים בקמרי שלהתיך לטבריא')28
שלח ר' אבהו מכתב אלבנו לאמרי ,המבלי אי
יפות ומחודדות ומלאות שירה ומליצה הן הדרשות האגדיות שדרשו חכמי א"י בטקראות
מססהיק,והנני להביא אהדות מהן לרונטא, .עשתה לראשי ביום נ שק' ,ביום שהקיץ נושק
את ההרף; הנר אחר? ביום 'שטני עולמות נושקים זה אתזה ,העולם הזהיוצא והעולם הבא
נננם (ר"ליום המות)8
ין כתיב כאן אלא נ 1שא ע1ן;
מא
, -.נושאעון ופשע' ,נוש
תת
וו
ענ
יו
כרע
א
_
.
ו
י
באלהים אהלל דבר בה' אהלל
הקב"ה חוסף שמר אהדמן העכרות והזכיות
דבר' ,בין על מדת הדין (אלהים) בין על מדת הרחמים (הי) אהלל דברי - .יד ליד
לא ינקה רע; זה שהוא עושה צדקה ומבקש לקבל שכרה מיד ,כאינש דאמר :הא ובקא
יהא סלעא והא סאתה קום כ1ל!( 6נאדם האומר :הנה השק והנה השקל והנה הסאה ,קום
טד!)  -ואולם גם דרשות המקראות לשם הלכה עולה לפעמים יפה מאד ,למשל :לולב
היבש פסול ,משום *לא המתים יהללויה"י.
גם שיחות חולין של האמוראים בא"י ,שנמסרולנו בתלמוד ירושלמי ,נאמרו לפעמים
יהואזה שמראה עצמו באצבע19,
בסגנוןעברי הגק ,למשל" :פתח פיך ויאירו דבריך!" - 8מ
_
!
(ר"ל שמבליט אתהמידותויותרטדי),- .והלא הכלבים אינם נקברים כן 10,אבנים שישבנו
ו עשו מלחמה ב1
_קנתנ( !111ר"ל אנחנו גגפים בהן ביטיזקנה), - .מי הואזה
עליהןבנעייסנ
כיתנו18"2
כל:קינוהיי
ם טועים בה (כהלכה) כעקל הזה של סומא'*18
שבא לרדזתנז בתוך

(שהוא מנשש בו מבלי הדעת),
לפעמים נמצא בתלמודירושלמי נם דבר הלכה נאמר בסגנון מליצי ,למשל ,על ההלכה
העתיקה"המהזיר חוב בשביעית (בשנת השמטה) אומר המלוה ללוהג ,משמט אני'! על זה אטר
רב הונא[ :המלוה אומר זאת] ,בשפה רפה ,והימין פשותה לקבל"( 14ר"ל יד המלוה פשוטת

לקבל
בהשחנויב"התלמודים נאצרוהמון משלים ,פתגמים ,אמריבינהוכו' שנמסרולנו בשפתענה
ימלכד הפתגמים הרבים ,וביחוד משלי עם ,שנמסרו בשפת העם,ר"ל בז'רגון הארמי הסורי)*
אמנם לא כלם נולדו בימי האמוראים; ויש בהם כביריםלימים מאד ,כאשריעיד סגנונם
העתיק ולשונם הצרופה; אבליש בהם רבים שנקל להכירםכיצעיריםלימים הם ,גם אם לא
 8שם ,פסוקם ,כא * :שם ,יבמות,
י מגלה,
 4שם ,טנהד-יז
*ירישלטי
עא? -
כח- :
8
,
ת
ו
כ
ר
ב
,
ה
כ
ו
ס
9
,
ם
ש
שם,
,
ת
ו
כ
ר
שם ,ב
,
ח
ל
.
ב
י
.
ם
*
ר
כ
 שם'סנהרריז'
 0שם,
9י שם ,חרוטות,ים
' שם ,ש '6 .שם ,בבא בחרא,
שט.1 ,nsta ,
* .
.
ז
פ
4י שם ,שביעית ,לב,

יה-.י

יי

י

ים- .
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נקרא עליהם בפירוש שם האמורא מחוללם ויוצרם .והנני להביא בזה דונמאוה טהמשלים
והפתגמים וכו' המצוינים בסגנונם ושפתם או בחדודם ורעיונם.
י מיצרי ואוילימיוצרי (בנלי ,ברכות ס"א)* - .אין ארי נוהם מתוך קופה של
אוי ל
ן אלא מתוך קופה של בשר" (שם ל"ב)* * -אין אדם נתפש על צערו" (ב"ב ט"ו),-.של
"ב
"
!
ן
ט
ה
ו
ל
(ברכות יזפ).- .אם יאמר לך אדם:נעתי ולא מצאת-,.אל תאמין!
יפתח אדם פיו
לאינעתי ומצאתי-אל תאמין!יגעתי ומצאתי -תאמין!* (מגלהו')* - .אשה כליויינה עליה'
(טאמר האמורא ר' אידי; עבורה זרה כיה) - .נשלשה דברים האדם ניכר :בכיסו ,בכוסו
!,
ובכעסו ,ויש אומרים אף בשחקו (יוסא כיב)" - .דיה לצרה בשעתה (ברכותז, - *).האוכל
בשוק דומה לנלב' (קדושי! מ'),- .הדיוט קופץ בראש' (מנלה י'ב).- .הרבה למדתי מרבותי,
ומתבדי יותר ,ומתלמידי יותר מקלם' (הענית זי)* * -השנם ואכול ,בקיץ  -מפני הקמה,
ה העומר מקליו הוזרלימיעלומיו'
ובחורף  -מפני השה* (בבא קמא צ,ב בשם.רבנן")*- .הוי
(ר*ל כהו הזקיותר מאשר היה קודם שנחלה ,נדרים מיא)* - ,הן  D1~Dעליושביו ,חן אשה
יצא סוד,
על בעלה,חן מקח על מקהל(י,להןהקנין על קונהו .סופה מ.ז) -- .ונכנסיין
(יין' גמוד* שניהם עולים למספר שבעים .ערובין ס,ה .כמשל הזה יש נם בכל הלשונות
העתיקות והחדשות ,אבל צורתובתלמוד עולהעל כלם), - ,כל הגדול מחברו ,יצרוגדול מטנו'
(סוכהניב .וכוה יאמר גם נשפהע' :גרשסע ט~ננער האבען נרשסע ליידענשטמטען'), - 1כסף
ספהר ממזרים' (קדושין פ')* .-לא המקום מכבד את האדם ,אלא האדם טכבד את המקום
(תענית כ"א)*, -לא כחל ולאיטרק ,ויעלת הן!' (סנהדריןי'ן ,והוא פתגם עתיק ומהיומזמרים
לפני הכלה)* - .מצאמין אתמינוונעור"(ערוביןט
 .וזה כלל גדול בחכטתהכימיה),- .פרצה
קוראה לגנב" (סוכהכ*ו .כנראה הוא פתגם עתיק ,והוא יפה בסגנונו החריף מכל הפתגמים
בלשונות אחרות שבעמן זה). - .קנאת סופרים תרבה חכמה" (ב"ב כ"א .סגנונו יפה
מאד ,וכנראהעתיקהוא).- .תפשת סרובה לא תפשת ,תפשת מועט  -תפשה'(קדושץי'ט).
,אשה נ1לם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעושה אותה כלי' (סנהדרין כ'ב)- .
,דברים שאדם עושה בילדותו משחירים פניו לעת זקנתו' (שבת קנ'ב) 1שםיש גם משל
יפה על הוקנה ,והנני מוסר בזה כלשונו במדרש ויקרא רבה פי"ט ,כי שם הלשון מדויקת
יותר, :רחוקות נעשו קרובות (ר'ל העינים) ,קרובות נעשו רחוקות (האזנים) ,שתים נעשו
שלש (שתי הרגלים עם המפה) ,וטמיר שלום בבית בטל' (האשונה), - .כל זמן שאדם
הי ישלו תקוה ,מת  -אבדה תקותו' (ירושלטי ברכות ,נ'ו),- ,כננתהכן גננה' (נקכןהגנן
י ומשלים כאלה יש רבים בתלמוד)*-.התורה דומהלשני שבילים ,אהד
שלה ,שםטנהררין,י
של אור ואחר של שלג :הפה בזה  -מת באור ,הפה בזה  -מת בשלנ; מה
יהלך
יעשה~
באמצע" (שם חנינהז .,ונמצא גם בתוספתא שם פ*ב).
בשני התלמודים יש *הרחבות וחדושים" בלשון העברית ,אבל לא רב מספרם
זנם לא נכבדים הם בערכם כהירחבות" שבמשנה .בי נאמיר new ,התלמודים נכללה
היא שפה כלולה ,ארמית-סורית ועברית נם יחד*

מ ב.81

XXVI

ה.

-הפיוטים הראשונים (עם דוגמאות)- .הקליר

תקופת .הנאונים''011- .פ11ז.
וההולכים בעקבותיו - .רוח חדשה.

אחרי חתימת התלמוד גורשה שפת עבר כלה סבתי המדרש והישיבות .רבנן

סבוראי והגאונימנ כתבו את ספריהם (,שאלתות', ,הלכות גדולותי ,וכו') ואת "תשובותיהם'
כמעם רק בלשון העם ,ר"ל כלשון הארמית הסורית שנדברה כפי יהודי בבל .אבל החת
זה קמו לשמ"ע נואלים מקרב בעלי האגדה .בימי הבאונים רבו מאד סמרי ה"מדרשים'
העוסקיםבעניניאבדה,עדלאין מספר.ורוב המדרשים המאוחרים האלה כתובים עברית,ולפעמים
עברית לא נרועה (כמו ,פרקי דר' אליעזר' ,פסיקתא', ,תנארבי אליהו' ועוד)*-ביחוד ראוים

לזכרון ספרי ,היסמוריה" שחוברו בימי הגאונים ,ובהם הכי נכבד ה,יוטיטון' .8טמרים אלו
כתובים במליצה עברית צחה ,בחקוי הסננון הפרוזי של התנ"ך ,בלי מליצות נפוחות ,אם
גם בלי רעיונות עסוקים .כנראה חוברו המפרים הללו לא בארץ מאפליה בבל ,כי-אם
באחת הארצות הנאורות (אלנכון איפליה) .כייהודי בבל היוחסרי פעם ומואסיםביופי
החיצוניות ,ואף 4הגאונים" בכבודם ובעצמם (מלבד האחרונים שבהם) לא הכינו אל יפי
השפה העברית ,ונם חקות הדקדוק היו להם כספר ההתום .תחת אשר באיטליה כנר
נמצאו אז סופרים עברים ובעלי לשק" ובעלי מעם הגון; כי יהודי איטליה מעפו לעמוק
בפלפולי ההלכות ותחת זה הרבו לעסוק באגדות ופ.וטים.
בימי הגאונים החלה לפרוח הספרות הפייטנית בישראל .ה"פיוטים" הראשונים
היו בלי משקל ובלי הרוזים; שפתם קשה ועמוקה ,בלי חן ובלי מעם ,אף אם לפעמים
יתנוסס בהם רעיון שירי נשגב .הראשון ב,פייטנים" היה יוסי בן יוסי היתום,
אשדחי בארץ ישראל לערן במאה הששית או השביעית לאלף החמשי .חוקריקימוניותינו
מיחסים לו פיוטים רבים (כמו הסיוטים למוסף יטל ראש-השנה" :אהללה אלוה"" ,אפחד
במעש", ,אנוסה לעזרה ,),וכןמ.הסים לושני סדרי,עבודה'ליום הכפורים :האחד הוא הנטצא
במחזורים ומתחיל ,אתה כתנת עולם טראש'עפ"י א"ב והשגי מתחיל ,אזכיר גבורות אלוהי
ויצא לאור ראשונה ע"י שר'ל ז"ל-.כל הפיופים הנ"ל כתוביםבלי משקלובליהרווים ,ורק
בסדר א"ב ,תה אוהעלקרמוהם* ואם גם לא בלם מבריוסיבןיוסיהנ"ל ,אבל עתיקים לימים

- - -

י

ר משנת
למז חתימת התלמוד ער אחרתימי ,הגאונים* היא תקופה של תטש מאות שנה(לעי
ר'א ש' ער ד"א ת"ת) .התקופה הזאת ערפל חתולתה ,וכל ספרותה בהלכה ,באגרה ובפיוטי היא "בתבלי שם",
כי איןיודע בבירור מה שם אביה וארצה ומולרתה .המחברים בעצמם אהבו אז ליחס את ספריהם לקרמוני-
קרמונים ,למען הגריל כבורם בעיני העם; ואם המחבר בעצמו לא עשה כזאת ,יחסו בני חרורות שבאו
אחריו את ספרו לדור קדום סאה.
 8ה"יוסיפין* ,אשר מחברו הנעים יחסו בתמימות מגוחכת ליוסף הכהן (פלא1ויוס) ,נתחבר כנראה
יאשליה במאה הששית לאלף החמישי( .ע' בס' "דור דור ודורשיו"י ח"ה *)224
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הם ,ומוצאםמימ' ה,נאונים" הראיטונים .והננו להביא בזה דונמאות אהדות מהפיופ*םהקרםפים
האלה ,למען דעה את מצב המליצה העבריהבימי הנאונים.
,אננם ה לעורה ,אמצא :גדי אל קרובלי,בעת:קרחיבקול.
אשר בעדת אל בקרבי נצב ,ופה במקרש-מעפ אצפצףלובקיל;
סקרוי'ךךשף 1שה פטרהאני ,הוזתי ולנשתיבלי להרים קול;
באמורמש :לוקההיא,שנמלה וצלה לאישאבבקולי - - -
נא סלט וראהזליומרודי;איןלי לכיר,למי אשא קול? - - -
י רופק על פתחי בקול,
שישישישלבי בקרבי ,בשמעידיך
סלהישיסןי כהותםעללב ,כאז תחת ההפוחעוררניבקול.

בפיוס הוה אנחנו רואים שפה בווזה והרנשה חטה ,בלי אומנותובלי התחנמות :אבל
כבר יש בו עקבות "מרוו',כי כל הדלתות תמרות במלה אחת (,,קול') ,וכן הוא נם בפיוטים
.אהללה אלוהי ו,אפחד במעשי" (שלשתם גומדו עם"י א"ב) .וחולם בשני סדרי ה,עבורה'
ן נם עקבות חרוז כזה .סרר העבורה המתחיל"אזכירנבורות"נוסדעפ"י א"ב מע 4שר,
הנ"ל,אי
ישפהו נטלצה מאד ,אבל לפעמים קשה ועמוקה;כי לחץ הא"ב הנשנה עשר פעמים ,הכריח
אח הטחבר לברא לפעמים בריאות משונות מעין בריאותיו של הכליר .והננו להביא
דוגמאות ממת:
אזכירגבורות אלוה%ך?י,יחידואיןעיד ,אפםואיןשני - - -
אשרלו רנטתמפייצוריו ממעלה ,וממטה ישא תהלה:
'
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--שש תודיע שמו,עצייערירננו ,בקמה תלסד
ינוראותיו - - -
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סם 2למיםעמידיסלר'יקגק מתניה בתוהו ובמערה
בל:מיס
ו וכלימעדומכוניה עד תכלה כבנד וחומר כקא*
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כלבו:מייסור קנהלוכח הטפוף (ךן המם4ך?
לקיקנו*
ךלריאםנעשיהי כאלהים ,ואם:סיראסי-
ךכש1סויזיידעקעי-קיאכי לאיביזלליז?יהי'
דמהו בקלם,
בתבנית,בדיקוסלד פתר מוראה
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מבוא*

ושלםהניול והמפורסםמהפייטנים שבימים ההם היה ר' אלעזר הקליר .מהיואיפה
ח*ולעל הפייטן הפ*א הוה -אין לדעתבבירו ..יש אומרים כי ארץ הצבי גדלתהו ,ואחדים
חומריםכי איפליה היתה ארץ מטריו; נם בנונע לזמנו יש דע.ת שונות ,אבל הכל מודים ,כי
ומט לא יאוחר מהמאה הששית לאלף הפטשי- .הקליר חבר תפלות ופיוטה למאותו לכל
הפוערים (ונם לצום תשעה באב) :ומהם הושתת ה,,מהוור' הירוע ,בפיוטיו נמצא ראשונה את
החר1ז (סיים) ,אבל מדה ומשקל אץ בהם .בכלל אין בפרטי הקליר כל טעם יפה וכל
מלאכת מהשבת .הוא עשה את הלשין לעיר פרוצה אין חומה (כאשר אטר עליו
הראב'ע) ויתהולל ויתעולל בה כחפש .אבל בכל נאהאין לכחדכי היה הקלירנפששיריות,כי
למרות קלקול לשונו וסננונו נמצא בפיוטיו מקומות רבים המביעים רעיועת שיריים איותים,
בשיא דמיונם ובעומק הרגשתם תם בציוריהםהיפים .ולכן נוכל לקרוא לו "פייפן -פרא'...
ן הקורא "כיוצר* לראש השנה "אדרת ממלכה" ,והפיוטים ל.שופרות" :הפיוטים
(למשל,יעיי
לחנ השבועות ,איטר שם טתושר מתן התורה בצורים נשגבים נכתבו בשפה איומה .ואשר
להרנשתו העמוקה ,נביא לעד את הקינות" :אז בהלוןי-מיהו"" ,אז במלאת ספק")י
הקלירה"ה למומת ל,,נעלי הלשון" שבאשכנז ,צרפת ,וביתר הארצות אשר לא ננה על
יושביהן היוצרים אור ההשכלה הערבית .בא-צות ההן קמו אחריו המוןפייטנים איטר חקו את
ותופיו ,וע"י הדבר הזה התרהבה ידיעת הלשון ,ונם המעם הוטב לאט לאט ,עד כי הפייטנים
המאוחרים התנשאו בימי מליצתם ובמוב פעמם למדרנה נבוחה .ועל זאתאנחנוחייבים להורות
להקצר,כי לולא פיוטיו שנקד שו בעיני מורי העם ומאשריו בא-צות התשובותההן,אזי ל8
ימ'טורריישראל בספרד ל א הצליחו טע1לם
התעורר איש מהם לעסוקבמליצות ושזריםיכ
'
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להאציל סיומם עליועדי אשכנז וצרפת ..,ואולם ע"י פיוחי הקליר
נחשבה בעיניהם
מלאכת השיר למלאכה קדושה ,וכל רב ונרול חשב לו לחובה לעסוק בשעת המנאי בשור
תמלות וסליחות לצרכי בית הכנסתן ומתוך כך למדו לכתוב רבדית כהוגן  -מה שלא הצליה
להם עד עולם מתוך פלפולי ההלכות והעיון התלמודי...
ואולם נם בין הנארים נמצאו שסם אשר שמו לבם לטפוח השפה העברית ומליצתה.
החד הוא הנאון רב מעריה (ד"א תרטב-ת'ט'ב) ,אשר הראב'ע אומר עליוכי "היה
הראשין מזקני לשון הקדש' .הנאון הזה שם לבו להקי הנקות הדקדוק של  S'nWונם חבר
ספר גרקרוק (ספר ה,,אנתן') .נם ~' atDnלו תמלות ופיוטים אחדים ,ואולם כיפי מליצהו
הפרוזית בז שפת פיוטיו קשהוחסדה כל נועם ודפי* והגא'ן השניהוא אחרון הנאונים ,רב האי,
~.
אשר עליו נדבר בפסם הספר.
בכלל החל באחרית ים* הנאונים לנשוב רוה צח ואויר מחכים באהלייעקב .הריח הוה,
אשר בא טארצות ממשלת הערביאים ,ננע גם בשפת ענר ויעירנה לתחיה .היחורים הירטבים
בארצות ממשלת הערביאים ההלו לאט לאט ללמוד אל דרכי הטי החכם הזה (א'טר עמר או על
מדרנה עליתה בסולם ההשכלה),להשביל לרעתככל דבר חכטה ומרע וב-א.תםכי העיביאים
סרבים לעסוק בהקרי .הלשון ובמליצות ושירים ,עשו נם הם כמוהם .הראשון אשר כתב ספר"
.
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בחכמת הדקדוק היה ר'יהודה בן קריש,יליד אפריקה הצם:מת (זמנו מוקדם מעפ לזמן
רב סעדיה נאון) .וכדור אהד אחריו נמצאבאיטליה חכם נדול ושמו ר' שבתי דונולו אשר
היה טליץ ומדקדק .ואז ההלה התקופה המהוללה בדברי ימי מפרותה ,היא התקופה הערבית
הספררית ,תור הנהב לטליצה העבריתכימיהבינים.
.

ן*
התקופה הערבית,הספרדית וערכה-.המשקל כ*יתדות' וכנועות-.חה*סר שנרם המשקג-
 '6הישר (עם דוגמא),
המליצה הפרונית- .

תקופת ההפיחה של המליצה העברית בספרר הערבבו נמשכה כ של ש מ אות שנח
(לערך משנת תיש עד סוף האלף ההמישי) .במשך ההקופה הארוכה הזאת קמו האון מליצים
ומשוררים ביהורי מפרר ונם ביתר ארצות טמשלת הערביאים; אבל אין לכחדכי רק מש-מפפף
נהםהיו מליצים מינשרים וטשוררים אסתים ,והשב דגדול היו רק "נעל* לשון' 1מסק ם
בלי *הרון הכשר .כל אדם המן (ונם אנשים שאינם טהוננים) ראהלולהובה ביטים ההם לנסות
כהו ב"מלאכה" השירן ואם חסר לו הירוח ממרום' ,ולא היהלו אף אחר המכשירים הררושים
י ,חובתו ,בקק1ים ,בלקיתו את
למשורר ,לא הדל בכל זאת לעשות את "מלאכתו* ,נשאיר
מליצות הטשורריס המפורסמים ובעשותו במתכונתם .וגם הקוראים והמבקיים בימים ההם לא
ררשו כלל מחורני ההרוזים פואיז'ה אמתיתכי אס "טל אכה יפה .4ואף אמנםאין לכחדכי
מלאכת השיר היתה באמת מלאכה לא קלה בימים ההם :כי ה"טשקל' הערבי ביתדות
זהנועוה ,אשר הנהינו בשירה העבוית ,הכביד את ה"טלאכה"עד מאר,ומי ,מהצליה לההנבר
על מכשולי המשקלים ולחרוז חרוזים השומרים את הקות הם'טקל ,נחשב בצרם בעיניוובעיני
הקהל ל,,אומן' נדגל נם אם רוח השירה לא נוססהבה-וויו.
:
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11ה דבר הטשקל ביתרות ותנועות שהנהיג טנחם בן
בין בראש המלהבין באמצעיתדע נחשב יהר עם התנועה שאחריו -ל"יתד" .גם ה"חטף' ונס
המלאפום.שבוייו החטר (לפני אוהיות במים) נחשב ל,יהר' עם התנועה שאחריו .כל שיר
ינ'ל טספר של "בתיסוף ו,הבית' הוא שני הצאי השורה ,אשר חציה הראשון נקרא "~ת'
והציה השני ., -סונר'* למשל:
י עיףאקר דמעו
לא לעקלם סם נשקעו
מם?"

י

יי

זהו אנית' אהד שחציו הראאשי-
הוא ה,,דלת',
ון (מן "לא' עד
ה.טני (מן"כי'
"
ו
ע
ק
ב
נ
"
י
צ
ח
ו
עד "דטעו') הוא הסונר .ה.דלת 4עם ה"טונר" צריכים לחרוזיהד (ריימען) רק בבית הרא ש1ן,
אבל לא ביתר ה.בתים /ואולם ה"סונרים' צריכים
בחרון אחד בכל "בתי
ו,
לגמנ
,דלת' כן גם ב,,סוני') בטרההשיר .וכמו כןצריכים להיות כל "כחח שיר אהד (כמו
ונטשקל של ה,בית' הראשון ,ר"ל כסדר וכמספי היתדות והתנועות שב,,בית" הוא.צון,כמובן
יטוהר לטשורר לבחור לשירו באיזה פשקל שהוא רוצה ,ואולם המאקלים ו;נהונים עפ"י רוע

xxx

טב1א.

הם :יתד ושתי תטעות ,העד ושתי תנועות ויתר ותטעה (או נם  w~wבשעוה בטף) אוז שתי
הטעותויתד ,שתי תנועותיתד ושתי תנופת (ש ם שלש תטעוהע  18נם תטעה חהת
בסקר) -למשל:
ושיןלראותפנישכף מקבה?
מקאטבולושםטפלמקוה
הבית הראשון הזה הוא על משקל יתד ושתי תנועות,יתדושתי תנועותויתד ותנועה(כ!
נ"דלת'וכן ב,,סובר') וכל הבתים הבאים אחריו באותו השיר הם כלם במשקלכזה.
מישז4דיקקיוסללם!
?צלמלאסבישומכלם
זהו על משקל שת* הנועות ויתד ,שית ויתר ,וש"ת.
נקללהבין כמה קשה להשתמש ב,,טשקלימן כאלתו ועד בטה צריך הטשורר להיות
אוםן נדול בסלא כתו למעןהביערעיון חשוב בלחץ ורחק טה .יבאטתאין לכתרכי
נם הנדולים במשוררינו הספרדים (כסו אבן נבירול ,משה אבן עזרא ואף יהורה הלוי) לא
הצליחו להוציא מחתת ידם כמעפ לא שיר אחד אשר ירוץ הקורא בו ,ואשר יה מובן לכל
אדם בלי באוריםוכלי קמיפת המצח לא ממני שרעיונוהיהם עמוקים מאד ,אלאמפנישסננון
י
לשונם נפתל וקשה מאד ,תה רק מפני לחץהטשקל .כי המשיררים הנדוליםהיומיסכנים את
הימורים' ובתענונ נדול החזיקו עוד את שסרות המשקלויכבידו עוד 8ת עולו עליהם ,בבחרם
לפעפים לשיריהם משקל אעם תורא מאד (למשל יתד ותנועה ,הער ותטעה) ,אשר אק נו
מרהב להלך הנפש ואשר "יתדותץ' המרובות ישימו טתנק לרעיוטת (אף כי צייך להודות
שמשקל היתרות והתנועות טחן לשירים צלצול ריתמי ומתיקלי הנעים לאזן מאד) .ויש אשר
לא הסתפקו בשווי ההרחים של ,סונרי הבתים',כי עור התחכמו לחלק את ה"בהע* לחלקים
קטנים החורזיםיחדו בכל בהן ובמשקל קצר וכבד טאר ,כסו ,לטשל ,תשיי הנעלה של
ר' יהודה הלוי:
היקלו?קייב סלתםחולים ללצותהשורים קון*יושרים? = - -
יללקיקה ?תנקהמקרים -
זליי ~? !:n?eזד~שייריע" :ק
משקל השיר הזה הוא
היותר נורא :יתד ותנועה ,יתר ותנועה; ומלבד זאת נחלק
י
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שלשה
אשר
כל ניח לארבעה הלקים קפנים
הראשונים חורזיםיחדיו בחרוז
והחלק
האחרון (ה.סונרט שרז עם כל סתמיהבית.היש לך טלאכה קשה סע? אבל המשורר הנדון
מצא תעטנ מיוהד לאמור את בת שירתו בכבלים כאלה ולהתגבר על הטכשולים באומנתו
הנפלאה .כי אטים אין לכחד שהשיר הנ"ל (עיין בפנס הספר) החש מעשה ירי שמן
נם נצויתו נם בתכנו .אבל כטוכןאין לכחדכי לולאכנלי הטשקל המלאכותיהיו הטשוררים
הנדולים האלה מנדילים לעשות בשיריהם והעשירו את מפרותנו עושר יותר גדול!.א וגם ל*
-.

! ואמש לפעמים השתמשו המשוללים הספריים נם במשקל
משוררינו החרשים :זה המשקל למספר ההצוות.

-

פשוט ,גלי *יתדות* ,הנהוג בין

ם ב  1א.
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אבל גם דבר מוב נמצא במשקל הערבי :הוא מנע את משוררינו הספרדים
מהשתמש בשברי פסוקים ,כמו שעשו מחברי הפיוטים וכמו שעושים המשוררים גם
בדורנו .,.סננון הספרדים הוא בודאי קשה ,אבל כל רואיו יעידו כי מק1רי הוא ואיננו
מחקה את הסגנון הביבלי .המקוריות הזאת היא הנותנת לשיריהם ערף ספרותי נדולן
כי שיריהם למדו אותנו להביע בשפ'ע רעיונות ומאין להם דמיון במליצות ספה'ק* הם
אבדו את הלשון העברית באומנות נפלאה ובבינה יתרה ,ויסגלו אותה לכל המושנים
השיריים :נם לתאורי המבע ,בם לתאורי האהבה וכל תענוגות בשרים ,וגםלגל ההרגשות
האנושיות .הם למרו אותנו להשתמש בשפ"ע כמו בשפה חיה ,תחת אשר בלעדיהם
היתה השפה נשארת חנוטה במליצות התרך ולא היו משתמשים בה אלא בחוג הצר
המקיף את הדברים שכין אדם לטרקם* בקצרה ,בימי משוררינו הספרדים הדלה שפתנו
להיות *לשק הקדשן ותהי לל ש1ן בני אדם ,ללשון אנשים חיים ומרנישים.
אבל זו רעה רבה,כי במדה שטפחו ופתחו את הלשון במליצה השירית* בה
במדה הזניחו לגמרה את המליצה הפרחית .מליצה פר1זית לא היתה אז בישראל? גי
הפר1זה הנחרזה שהנהיגו יהודי ספרד (בטתכונת המליצים הערביאים) לא תוכל להקרא
נשם פרעה* נם הנדול כמשוררינו הספרדים ,ר' יהודה הלוי ,כתב מין פרוזה ,שאפילו
נפש שאיננה יפה ומפונקה כל כך ,תקוץ בה-.רק באחרית ימי התקופה הספררית הוטב
מעת המגגון הפרוזי .אמנם את מנהג הפרוזה הנחרזה לא  1atvגם אז ,אבל נתנו בה
ימת הכת1בים ,ר"ל השמוש בשברי פסוקים מהתנ"ך שלא כקונתם
תבלין חריף ע"י עק
האמתית ,אלא לפי ההוראה הדרושה לחפץ הסופר .שמוש זה ,כשהוא נעשה במדה
ובלי הפרזה ,הוא בודאי תבליןחריף במליצה פרוזית; ובמנהנ זה הצטייןביחוד ר*יהודה
החריזי ואחריו ר' עמנואל הרומי .ובכללהעריכומאזוהלאה אתערךהמליצההפריזית
לא לפי יפי הרעיונות המובעים בה,כי אם לפי האומנות בעקימת הנתובים;ומישהצטיין
באוטנות  11בחריפות יתרה ,זכה לשם הכבוד "המליץ' 1אך מובן מאליו הוא ,ני פרוזה
כזו לא תוכל נם היא להניח דעתו של הקורא הנבון ,הדורש רעיונות חשובים בקליפה
יפה ,ולא שעשועי מלים .ובכלל לא יכלה הפרוזה להתפתח כהונן ,כל זמן שהיתה
אסורה בכבליהחרוז ,אם נם בלי משקל .ולכן לא היתה פרווה בספרותיו עדימי הדור שלפנינו*
י חרורם*
רק סופרים אחדים בתקופה הספרדית כתבו לפעמים פרוזה פשוטה בל
סופר פרוזי חשובהיה מנחם בן סר1ק (לערך ד"א תריע-תשיל) ,ומכתבו אשר כתב אל
הנשיא ר' חסדאי ,הוא מפאת סגנונו חזון לא נפרץ בימים ההם-.
כןראוילתהלה,טפרהישר'הידוע ,אשר שם טחברו לאנודע ,ואשרלדעת החוקייםחכר
בתקופהההיא .הספר הזה נכתב בשפה צחה וקלה מאד ,בסגנון ההיסטורי של ספרי-הקדש.
ןבו ,אך בכת
אמנםרעיונות עסוקיםאין באותו הספר ,גם תאורים מפורפים והרגשות דקות אי
ראוי הוא לשבח גמל בהעריכנו את פרוותו לעומת הפרווה דגחרזה של הימים ההסד-
והנני להביא בזה דוגמה שחת מהספר הזה:
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,ויוסףבן שמונה עשרה שנה ,בחור יפהעינים וטוב מראה ,וכמוהו לא היה בכל ארץ
מצר.ם .בעת ההיאבהיותו בביתאדוניויוצא ובא בבית ומשרת אתאדוניו ,ותשא זליכה אשת
אדוניו חת עירה אל יה~ף 1ותראהו והנהו נער יפה תואר ויפה מראה מאד ותחמוד :פיו
בלבה ,ותדבק נפשה ביוסף מאד .,.ותאסר אליו וליכהי טה מוב מראך  -הלא ראיתי
בכל העברים ולא ראיתי עבד יפה תואר כמוך .ויאמראליהיוטףי הלא אשרבכחניבבטן
אטי הוא אשר ברא קאן כל האדם ,ותאמר אליו :מה נאוועיניך,כי סלמבת בהם (בהן) את
כל יושבי מצרים ,איש ואשה .ויאמר אליה :טה פובו בעודני חי ,ואם רטית ,בקבר הלא
תנוד  '?nbותמטראליו :מה יפו ומה נעמו כל דבריך .קח נא את הכנור אשר בביתונגן
י בדברי את שבח אלהי ואת
בירך ונשמע את דבר.ך .ויאמר אליה :מהיפו ומה נעמודיר
תהלתו .ותאטר אליו :מה ימה מאד שצר ראותך .הנה מסכק הזהב אשר בבית ,קח נא
עובי לך את
לך אשרק את שער ראשך .ויאמר אליה :עדמתי תדבריאלי כדברים
י
ה
ל
א
ה
ר
ב
ד
כל הדברים האלה מעליוקומי ועשי לך את כל דברי ביתך .ותאמר אליו :אין בביתי
וא.ן מאמר ,כי אם דברך ומאמריך-.ובכל זאת לא נשאיוסף אתעיניואליה,ויתן אתעיניו
בארץ למטה,.,ויחי כאשר לאיכלהלו לפתותו ונפשה דבקהבו ,ותפול בהלי כבדמתאותה.
ותנאנהכל נשי מצרים לעקרה ותאמרנה אליה :מדוע טת ככה דלה לזה וטת לא הסרה
י הדבר הזה אשרראיתןאותי
דבר *..ותעןזליכה אותן לאמר :היום יודע לכן על מה היהל
בו ,ותצו את נערותיה והשימנה להם לכל הנשים-ותעש להן משתה ותאכלנה כל הנשים
ותצווילבישו אתיוסףבנדיםיקרים
בבית זליכה .ותתן להן מכינים לקלף האתרוגים
למךאות לפניהן ,ויבוא יומף למניהן נתכפנה כל הנשים ביוגרף ולא הסבו אתעיניהן טמנו,
ומחהוכנה כלן את ידיהן בסכינים אשר בידיהן וימלאוכל האתרוגים אשרבידיהן בךמן ולא
ידעו את אשר עשו ,אך הביפו לראות ביפייוסף ולא המכו ממנו אתעפעפיהן .וחראזליכה
את אשר עשו ותאמר אליהן :מה המעשה אשרעש.תן .,.?,ותראינה הנשים את ידיהן והק
מלאות דם ,,,ותאמרנה אליה :כי זה העבד אשר לך בבוהך סרהי~נו ולא יכלנו להסיר
עפעפינו ממנו מיפיו .ותאמר אליהן :הלא ברגע אשר ראיתן חותו קרה לכן הדבר הוה ולא
יכלתן להתאפק עליו ,אף כי אנכי אשר הוא בביתי תמיד - - -

לשכ.,

8

*,
הפייטנים באשכם ,צרפת וכוי - .דוגמאות טהפיוטים המשלים.
והיהודים אשר באשכנז ובצרפת וכו' לא הביאו את טליצותיהם בעול המשקל
 tta~ynזנם לא-כחקות האסתטיקה זהטעם המנב .הם הוסיפו ל.טייט' פיוטים ותפלות,
לפי התנגית ה.קרושה' שקנלו טהקליר ,ומלאכת השיר היתה זרה לרוחם בלימי
התקופה הספררית ועדימי הדור שלפנינו .אך בכל זאתאיןיבחר
,כי נטצאובין הפייטנים
האלה אנשים שחרגו בנשרון השירה ולעטים גם בטוב טעם ,ובפיוטיהםיש לטעמים רגש חם

סבוא,
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והשהפכות הנפש ופואיזיה אטת,ת ,אם גם לא הבינו לתת לרגשותיהם ניב צומתים מהודר
הטליצה-.והננו להביא בזה דוגטאות אחרות מיצירי הרוח של ה,פויטנים"
ולהלבישם עדי
נכל הדורות ,מהטשובחים שבהם:

מםליהה ליום שני,

שניסיךקויתיך מארץמרחקים
ךמהעסקים,
בקרבישמרתיך,קיאתי
נרםתירסאותך כאן עלאפיקים
דרשתיךובקשתיךברחוביתובינקים,
הנה העתטך(יסלךחזקים
ם
י
ק
ותעשהדק ומשפטלעיסורסיס- - ,
ספוריך קעשעתכילדים
ימיםרבים רחוציםודפוקימי..
ה~סיםולוקים,
9סישקינ

חבורות 961ר'ם מתשרקים,,

חצט
יעושתהכנאנחיםוקאתכם,
קומה

ריסםסטשפיתוטעפרסיקים,

שלטוןבידךירקניך להקיש
עקפך בשסק וממשלתך?~ךקים!י.
עתהיאסרוהקרוביםוהרחוקים:
חזקואמיץריר
והקים
קנם מאסרושוכןשהקים
לחבצלתהשרון שושנתהעמק.ם.

ממליחה ליום רביעי.

מארתשוהתונעקה

חקר הגל וסוקר

הינה,,.
זהסכייי

וסביןשל
יירקרי
שק
אם

!

פעיתי

וסקאלות בעקלה
את לאתסקר
ואל תדרשלסעלי!
ה'בקר

עיני

תשמעקולי - - -

צור) קשטך.אלוגעש
עתה מהרך

ינה

ינהנשי"י

אחר

ימינךנטעהכלה,

1

לאאיש חלויכיב

אשריחליףלנים,

עות ששקנים

אשרלעבריםנקלים;

וכמה שש חלפולי

וכאאהבתיאדונים,
ואםנמכרתי~5מר
וראשוארבקנים,

בקרובים
י2קי
ואתהרי

קרוביונואלי1

ממליתה לצום בדליה.
יעזוב רשע נתיבו
עזב נא ,בן אדם ,עזב נא שקץ וךבה
ויכניע רום לבבו
בטרם תתעופף כיתה אל קך4ה
וישוב אל ה' וירחמהו בשובו
והנושה בא לקהת העך4ה;
בתרם !ספה אויוטו יבוא,
לכן שוב חכר את היום
הבא-
כיהים ר~ר והמלאכחפרובח...

י בארצות.

xxx~v

טבע.
עזבנוהב!אדם ,עזבנאהברי העולם הזהוהרמס,
כי סחר מבכה מאשרבוהיום
ק
י
ק
!
ובכתבאישיריבך9מ~ך לא ---
והפועריםעצלים ובעלהבית דוחק*,

תשמי

"סליחה לעשרה בסבת.
אב! הראשה
רבהועמגה
היתה כאלמנה
נוראשלעליון
מנסימיט כקדם

ונוחלימירשה

Dtty1ולחרישה,
בשושניםטונה

ועתההיא פנה

סטך לביון!
יחי
מעטהאלהי קדם

ולון כצמראסם

קריהנאמניה

י9מה
תכעמ
מהשיבלריבציון

מנוד ראשברקמים- - -

מסורהשדגמים
י ברא דמם -
רשלומים,
כת
מנ
נש
וכשינ?)סים,

--

מטליהה אחרת לעשרה בסבת.
י כטחו
אבותיכ
בשםאלהי צוח
בגלווהצליחו
ונם עשו 9ף;
ומפתהוסחו

והולחכמוריטווגי

היוהלך

עד החדשהעשירי- -
יפיהם ?9רו
ממ
מאד וננחבלרתויקלעי
עלי

ודטי
עתי
קכרים 174

עלי

ולעו,

ואת8מימרעו
השפרים ערו
?
דיקועירהחרי- -
בני

פצש לאוכיה

וחבורותרעה,

ועיניהיכסה

צקהרדודיג":
העודלא שלקה

חמתו לנצח?
על טה עשה ככה

ומהספקיי!

מחוט והטלי

סייער

יאבלי
ארכוימ

תזנח!

ועורלבי נאנח:

שובהשלימהיי

מקומךמרתניח
שלםימישביי
כי תבא עלשקרי.

מלבך אלה ראו .להטי -נשבח את הפיופ ~גושאיך יצרק' (למוסף שליום הכפורים')
כן,יצר סוכך
ואתהם,טון היפה באומנתו אבל לא בשפתווסננונו ,אמנם
(לליליום הכפורים)*

,רטן.

ם ב."1
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ח.
ירידת הטליצה העברית .תחית הטליצה באיטליה רם'ח לונואטו ,ה,טאספים.
עיי
וערכם-.גליציה ורוסיה.

בראשית האלף הששי יצאה המליצה העברית ממדינות הערביאים ותשם קן לה
באיטליה ובנגב צרמת (פרובינצה) .אבל המשוררים והמליצים האיטלקים והפרובנסלים לא
הועילו לפתח את המליצה העברית ולהרחיבה ולקדמה.כי גם הטשובחים שבהם ,כעמנואל
הרוסי ור' ידעיה הפנינת היו רק טמקט ,הם הלכו בדרך הכבחטה ,במסלה אעם
סללומליצי ספרר ,ויתאטצו רק לעשות במתכפתם כלי מקורות ובלי עצמיות (רק עמנואל
הרומי הראה עצמיותו בשירי עגבים ובנכול-פה חריף טאד) .והפרוזה העברית נם היא לא
נבנתה מהמליצים האלה; הפרוזה היתה מתנוונת והולכת בחרזנות הנלענה ,או בסגגק
,הףמור' אשר יצרו הסופרים המתפלספים (אף שאין לכתר ,שספרי הפילוסופיה העשירו

את אוצר הליטון
"
ת
י
ר
ב
ע
ה
,
ה
ת
צ
י
ל
מ
ו
הרדיפות התכופות אוטר אפפו את
בכלל החלו אז ימים רעים ליטפ'ע
הרוחשת
ת
ו
ד
ל
ו
ת
ה
הטעציבות
היהודים מרא,טית האלף הסרטי והלאה ,הביאו בעקבן אותן
שהביא חרבן הבית השני בשעתו :היהודים נזורו מההשבלה הכללית וישימו כל מעינם
בלמוד התורה ובשמירת הטצוות ,וישובו לבטל את יפי החיצוניות ,את הטליצה והש.רה
ואת הטעם הפוב ,ככל אשר עשו אבותינו אחרי נלותם מעל אדמתם-.העיק התלמודי
מצד אחר והזיות ה*קבלה' מצד השני מנעו את היהודים מהתעסק בדברי מליצה ושיר,
ונם השכיחו אותם ~.ת הלשון העברית כטהרתה למי חוקי הדקדוק .רק זעיר שם נמצא
במחצית הראשונה של האלף הששי מליץ ומשורר עברי (כמעט רק כאיטליה) ,ונם
השבלים הבורדות האלה הן כרובן שבלים צנומות...
קרע
האלף וטשי קמה מליצת ~ y*Dלתשהלי ר ושה חיים לוצאטו
"
צ
ח
מ
ל
ר
ו
א
ה
ת
ט
י
א
ר
ו
ר
ד
ה
ה
נ
ת
ו
ר
פ
ס
ר
ו
א
ה
הרס
ל
ע
ז
א
ח
ו
י
ל
מאיטליה
האימלקק החל
קרני
לאשכנז ,ונימי הרמבמ"ן החלו יהודי אשננז למפח את המליצה העברית ,ויוציאו לאור
מכתב עתי בשם *המאסף' .בי! *המאספים' לא נמצא אמנם כמעט מופר אחד בעל
כשרון אמתי ,ולגפרי עמס' אין כמעפ כל ערך מפרותי; אבל ראוים הם לתהלה בגלל
עמלם אשר עמלו לברח סננזן ספרותי צח וקל ,תחת המנגון הנלעג והמבולבל אוטר
שרר אז בספרות ישראל .אפס ,כי הסגנון הפרוזי אשר יצרו הם ,לא היה נם הוא
סגנון הראוי לצרכי העת החדשה ,סננון של בני אדם המשתדלים להביע את המושתם
החרשים כשפה מדויקת וברורה;-סגנון כזה לאיכלו ה.סאסמים' לברא ,מפני שלא
היו ,כאסור ,בעלי כשרון ספרותי ,ועוד מפני שגם בספרות האשכמית (וראותה התאטצו
לחקות) שרר בימים ההם סגנון נפוח ,סגנון "מליציי לא טבעי .ובכן השתדלו ה*מאספים'
רק לכתוב על .שהרת הלשון* 1כלומר בסגנק הנסמך על מליצת התמך ומינה לאיזוע.
ואמנם סגנון "טליצי' כזח כודא .יפח ונעים טהשפה הבלולה של הספרות הרבנית וגם
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סבוא.

מהפרוזה הנחרזה של התקופה הספרדית והאיטלקית הנ"ל-,אבל בו .אין מרחביה להלך
הנפש ,.כי אי אפשר להביע בו בריוק אותם הרעיונות שאין דונסתם בספרי הקדש.
וגם רואים אנחנו ,כי ה*מאספים' בעצמם בהצטרכם לדבר על ענין נכבד (אם גם לא

ן הרם מעט מסמורי המומר המשועממים שבהם הצטטצטה "מפרותם*,
,עמוקי) ,על עני
תתנהנ לשונם בכבדות ,ואיש לא יבין לבעם.
,
י
ב
ר
ע
ה
משקל
ותקבל
בעת ההיא נתקה השירה העברית את מוסרות המשקל
טבעי
(רפי טספר ההכרות) .ואולם כמו שנפים השירים העברים מהתקופה ההיא בחצוניותם,
רל נצחות לשונם ובמלותם ,כן גרועים הם נקכנם .כי משוררים אתתים לא היו אן
בישראל ,לא נארכנו ולא ננליציה,
,
ח
ה
פ
ת
ה
ו
.
ם
ר
ק
ת
ה
ו
אמנם
הלוך
אך מאז והלאה הלכה המליצה העברית הלוך
באשכנז לא האריכה ימים,כ
 .התופשה המעטה שניתנה ליהודי אשכנו ,עשתה אוחם
חפשים מהמצוות שבין אדם לאומתו ,ותשכיחם עד מהרה את לאוסיתם העברית ואת
שפתם העברית .אבל תחת זה פרחה אח"כ ימים רבים בנליציה ומשם באה ליהודי רוס.ה*
אשר כלכלוה ומפחוה ביתר בינה ובחבה יהרה.
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ןטעיות :בע'  112בסוף ,א ,על הבלי העולם ,ת' ,הלכה' צ"ל ,אקוה".
תקי

" 169כקשת אלף אלפין' נתיחסה בששת לר'ורעי'ה הפניני,
ובאמת חבר אותה אביו ר ,אברהם.

