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/

ב
מכתבים
באר

רחובות•

&;ש<ןות
עינויו מנוע לה״ין ולהצמיח כה השישים הנמצאים נמשלה
ושקיליס
על
משקל
העברי
,
למען
הרחיב את גבולה ותגדל תפארתה •

נודע
לכל משכיל  ,כי מעע גבר האויב  ,דגל ישראל
מעל
אדמעו
,
נשכח
.
הרבה
מן
הלשון
העבריע,
כי
לא לא נשאר לנו ממנה רק מה שנמצא בע״נך  ,והשאר אשר
השעמשו
בו
הנביאים
,
מכלי
צורך
אליו
בחיבור
מאמריהם
לסדור חליצועיהס  ,אנחנו לא נדע מאומה • — ודבר שפעים
אך למועד להודיע אע כל היקר אשר הלך מעמנו ע״י אבלע
שלימויג הלשון  ,וגס המעט הנמצא בע״נך יש כל מלוע חסופקוע ,
כי־
להן לא נודע ברור ענינימן  ,ופרטי הוראיעיהן ,אכן ניחס
ענין
הנערך
אל
המאמרים
אשר נמצאו בהס ; גס נבקש
להן
לפעמים עזר מלשונוע הילזרחייס הקרונוע אל העכריע
לנמצא
כזה
נמקומוע
הרכה
בפ״י
רש״י
והי־א״בע ושאר גדולי
מפרשי המקרא' • וכבר נהגו בימי תכיזי העלמוד להביא ראיה
משאר הלשונוע על מלוע מסופקוע שבמקרא כמ״ש במ״ס ר)/ה
דף כ״ו לא
החבר ידעי .רבנן מאי וטאטאעיה וכ״ו • והוא הענין
שהשיב
למלך הגוזר במאמר ב" סיי י״ח "מצא אועה (ר״ל
י "השפה העבריע) מה שמצא נושאיה ( ר״לקהל ישראל ) נעדלדלה
"
בדלועס וצרה כמעוטס וכ״ו והיו אלו שלש לשונוע משלעפוע
"מעדמוע הארמיע והערביע והעבריע בשמועיהס ובהלימעיהס
"ובשמזשיהס וכ״ו ,,ואחנס אין ספק שבימי חכמי העלמוד  ,עדין
היה
במשך קייס חלק רב מן הלשון הנשכח ממנו אחרי הזמן ההוא
צוק
העיעיס
•
ויוער
(
לזה
בימי
חכמי המשנה שהמה
ידעו דרכי הלשון בשלימוע בלי ספק ,ולכן לא סרו גדולי
מפרשי המשנה מלעע כאור לחלוע שנמצאו בחשניוע ,כאופן
שיהיה מוצאן מלשון יזעכריע • וגס השרשיס אשר לא נמצאו

ד3

כלל

כלל כמקרא והשתמשו בה ס במשנה על משקל העברי  ,יתלו
החסרון בידיעתנו ויתרון דעת שלחות הלשון הנודע לחכמים
ונמו שבאר זה הר״חכס בפ״י המשניות ריש ח״ס
ההס ,
תרומות וכמ״ס כלאים פ״ב משנה ג" במלת ויופך יע״ש  ,ואין
צורך להרבות ראיות אל הענין הזה הנגלה ומבואר לכל מבין ,
ואמנם ראינו לעורר על זה בקצרה ,למען הודיע על מה
הטבעו אדני הדרוש אשר שמנו מגמת פנינו אליו ".

והןא"

הל

ממנס1

לינצמה

אמצאמ&
הזה( ,אן
מלחלוק ע
האמי^
אל
דעיגניאן
כש״ס רק
א 1חסמלח
(ח!וגל כ!
איזההורי,
הנ ע״ע ׳
להחמיוח
?חכמים ה
ע*פ לוני
ע״עהתנין

והנה המעט הנשאר לנו חןהלשון  ,מאת ה" היתה זאת,
כי הקים אנשים חכמים ונבונים לבנות חומותיו
ולהקים את עמודיו  ,ולהרחיב את גבולו  ,עד כי ימין ושמאל
יפיץ ואין מחסור דבר אשר לא נוכל לבטא בו בשפתיס •
ומשכיל על דבר ימצא טוב פריו ותנובתו , .לכלכל דבריו
במשפט  ,וכל איש אשר אהבת הלשין נוססה בו  ,ירומם
קרנה להציב דלתות כחשת ולעשות בריחי בחל למען לא ישלטו
בה זרים החנגדיס לדרכי הלשונות  ,וילמד דעת ודרך תכונות
מן החכמים הקדמונים אשר השתמשו בה ברבות טובתה , .כי
עמד טעמה3ה ולא הורקה מכלי אל כלי  ,ובגולה לאהלכה•
וכל המלות הנמצאות י בדברי החכמים אשר השתמשו בהן בעת
ההיא  ,אין ראוי שיפול הםפק בהוראותיהן ומשקליהן  ,א? מנעליהן
כי נפלאות הן בעינינו  ,כי המה ידעו את משפט הלשון ,
ובאורם יהיה לנו אור המאיר תעוב נ
וכעקכותיהס  ,ואת חקותיהס נשמור ,
נלך וככל אשר עשה הרמ״כס כבאור פעל תרם ויפך נאמור ע5
נשמש בצהרים •
מיוחדת«ה
אשר זכרנו שלא הרחיקם ממחנה הפעלים העבריים אף גס כי
כלעדס אין מחסור בלשון כי המה נרדפים מן הפעלים שנמצאו
מיןלזמני
במקרא  ,ח״כש בהחצא כדבריהם מלה על משקל העברי
רש'
ונ״נ
המבשרת איזה הוראה אשר לא התבאר ענינה כל כך בחלה
הואנישא
האחוזה בדרכי המקרא וקרובה אליה כהוראותה  ,שאין ראוי
נליסיזיי
שנעזוב ההשתמשות כמלה ההיא אשר יש בה תוספות באור
זנ״וי״עח
העכין * ואינני מסופק כברור הכלל הזה הנוהג גס בשאר
החמיההו
הלשונות שמביאים בעלי הלשון ראיה מן המלות אשר השתמשו
יננהכמה
בהן אנשים חכמים וידועים מבעלי הלשון ההיא * ויותר מזה
ופןואולי
ראלי ונכון הדבר לעשות כן בלה״ק  ,בעבור שאנחנו עדים וראשונה ע
בדבר וידענו כידיעה נאמנה שכשל בעמינו חלק רב משלחות
ספיקותע,
הלשון אשר היה נודע בימי קדם  ,ועוד נוכיח לקמן שיש כלי
נינקל ה
ספק כדברי ח״זל פעלים עבריים אשר לא נמצאו ככתוב •
 p«JWמ
0אלסמיי;
והן

וחןאמת שהמדקדקים האחרונים ויש מן
הדרך הזה  ,ומאנו לשים את הכלל י*זה כלה״ק ,

הראשונים npמן
יען

הסמכס על משענת .מאמר ח״זל שאמרו  ,לשון תורה
לעצמה ולשון חכמים לעצמן• זא־ני בעניי לא
אמצא משען ומשענה במאמר ההוא ,לרחק את הכלל
הזה  ,ואף כי ככעי־ אנכי מדעת .וידעתי שכל מצבי ומך ערכי
מלחלוק על הקדמונים  ,ולהכריע בין הדעות , .תלחצני האהבה
אל האמת אשר כלבי כתנור בערה  ,ולא אוכל למנוע מחמת
דעי בביאור המאמר הנזכר ואומר • כי לשון זה לא מצאתי
בש״ם רק במקומות שהקפידו החכמים על תלמידיהם והזהירו
אותם מלשנות לשון המשנה או ההלכה מן הלשון המקובל אצלםt
ומורגל כבר כפי החכמים אשר בחרו איזה מלה  ,ויחדו לה
איזה הוראה מיוחדת  ,אף שיש יתר הבאור במלה אשר יבחרו
בה ע״פ דרכי המקרא  ,ח״מ לא רצו לתת רשות לתלמידיהם
להשתמש בלשון אחר על הענין הזה ממה שהסכימו ככר
החכמים הקדמונים * אע״פ שאין המלה ההיא מבוארת כל כך
ע" פ דרכי המקרא! רק היא חלה מיוחדת מוסכמת הוראתה
ע״פ החכמים ( וכמנהג כל החכמות להיות בהן מלות מוסכמות
מבעליהן כנודע )

וכענין הוראת

מלת

.פגול שעניבה לשון

תעוב כמ״ש רש״י כ" פ קדושים * והשם הזה נאמר במקרא
כאסור עבודת הזבח במחשבת חין למקומו  ,ובכל הש״ס
מיוחדת הוראת השם הזה והפעל שלו על עבע־ת הזבח במחשבת
חון לזמנו  ,כ* חיץ למקומו פסול יקרא בדבריהם ז )/לכנודע,
וכ״כ רש״י כבאור במ״ס פסחים דף י ו" ,ע״ב בד״ה איזה עון
הוא נושא וכ״ו * וכ״ה עטן מגבעת ומצנפת כמ״ש התו״ם
במ״ס יומא דף כ״ה ע״א בד״ה נוטל מצנפת של אחד מהם
וכ״וי״עש •

ולכן הזהירו מלשנות הלשון כי חששו פן יהיה

השגוי ההוא סבה להרבות מחלוקת בישראל  ,אחרי שכל אחל.
יכנה במה לעצמו  ,וישתמש באחת מן המלות שיבחר כה ,
ופן ואולי כרבות הימיס תשתכח המלה אשר הונחה כעצם
וראשונה על הענין ההוא כהסכמת החכמים  ,ויתעוררו עי" נ
ספיקות על המנה האמיתית ,ולא■יודע על איזה אופן שהיתה •
כי נקל הדבר מאד להשתנות איזה ענין ע״י השתנות היראות
השמות הנרדפים  ,וכמ״ש בתי״ט בפ״ק דעדית כד״ה אלא
&אלס חייב וכ״ו » והיינו טעמא שחייב לומר בלשון רבו שהרי

שלפעמיס אפשר
"עו טעם בלשון לחה אמר כן  . ,כל שכן
"שכשישנהו ללשון אחרי ; שאפשר 7לא למשמע מיניה באות( הלשון
»כפי המכוון בלשון שאמר רבי" חהי מה שאחשוב כביאור מאמרס
לשון מודה לעצמה < כ״ו כלומר שאין ראוי שיפול לב חכס על
מסכמת .עם דרכי
איזה מלה שהשתמשו כה חכמים ואיכה
אמנם דרך החכמים כן הוא  ,שלא יתקשרו
המקרא  ,כי
כעבותות מנהגי הלשון  ,רק יסכימו לפעמים על יחוד איזה
המלות ,והיא תקום לעד בדבריהם על
הוראה לאחת מן
העכין ההוא ולכן אין לשנות מלה מן המשנה או הנהיגה באמה
למען הקריב אותה אל לשון הכתוב  ,והיו מקפידים
הלכה ,
על זה כששמעו מפי תלמידיהם שהשכילו לשאת על שפתם מלה
המוסכמת מן החכמים על הענין
הנהיגה במקרא ועזבו המלה
בלס ע׳י־ז דף נ״ח ע״ב בעא מיניה ר" אשי
ההוא • כמ״ש
אמר ליה ואימא מזגו ?
מ״ר יוחנן יין שחסכו נכרי מהו ?
טבחה טבחה מסכה יינה
אמר ליה אנא כדכתיב קאמינא !
ע״פדרכי
מסבו נראה
א׳’ ל לשון תורה לעצמה וכ״ו אף שמלת
המקרא מכוונת יותר אל הענין הנאמר שם כלש התו״ס שם
בד״ה כדכתיב קאמינא יע״ש • וכן כמ״ס חולין דף קל״ז ע״ב
כי סליק איסי בר היני אשכחי׳ ל״ר יוחנן דקא מתני לי׳ לבריה
אתנייהו רתלות ' ? א״ל כדכתיב רחלים מאתים
רחלים א״ל
א״ל לשון תורה לעצמה וכ״י והיה זה להס כי חששו פן יבואו
עוד אנשים אחרים וייטב בעיניהם השמוש במילת כבשים או
כבשות ויוכל להיות שברבות הימי® תשתכח המלה הנשנית מפי
רכינו הקדוש ויפול עי״כ הספק על אחד מן העניניס אשר הוא
המבדיל בין הנרדפים האס  ,ואף שיהיה הענין רחוק במאד
מאד מ״מ עשו כזה שמירה יתירה ומעולה במה שלא הניחו
והעד הנאמן על הפירוש הזה הוא
לשנות דבר מן המשנה *
מה  .שלא השיב שם איסי ל״ר יוחנן ממשניות ערוכות הן בידינו
שהשתמשו החכמים בחלת רחלים כמ״ש חוץ מן הרחלים הכבונות
(שבת לה ) ואין הרחיליס יוצאות חנונות  ,צמר גמלים וצמר
רחלים ( כלאים לט ) הרי שגס לשון חכמים כן הוא וא״כ מיז
זה הקפיד ר" יוחנן ? אלא ודאי לא היה קפידא רק במקום
ההוא דיקא כדי להרחיק החלופים והשנויים לטעם שהתבאר •
הדברים האלה התברר שמה שאמרו חז״ל לשון תויה
וע״פ
המאמר הזה כולל להיות לשון מיוחדת
ולו אין
לעצמה
ודרך לעצניה לכל דברי חז״ל  ,רק שלמדו בזה שאין < פלא
בהמצא בדבריהם איזה מלה היוצאת חון מדרכי המקרא  ,כי
כבר

כיי־ יתכן רמתה מוסכמת יי״ יי הח־־ייר על איזה הורא  -לליותדיי •
ויולה המלות הנמצאות בד־ר הס ז״ל על מנהג טבע הלשון
? ;׳  p **:ומלכשות כסימני הבטן ושמזשי הגויים וזולתם על דייך
נמצא השיש ההוא כלל במק־ -א  ,חן
לשון המקרא אף שלא
•נישתמשי באמה שדש על ל׳שקל אחר קן הנייצא במקרא :שי־!,
ההוא  .ראוי לסמוך יגל שלימות ידיעי־ס זלנקור על כל תלה
בהס פעליה עבריים מפליטי לה״ח הנשארים לט לעלטה מלבד
איתם הנמצאים בתלך ונכוו לכדרס בין שרשי /לה״ה * ורחב
ממיז 7ב־ להבדיל גם
לב כיין החלק אש־ בינותינו לא יפלח
בין הנדדכיס  ,הנמצאים בדידי חז* ל מילדי העברים ודומים
בהו■־ א«־־ -.5הס להוראת איזה שרש הנמצא נתנ״ך  ,והוד והדד
א ; שש טה לשוני ;( הקדושה ורב עוז ואעצומדנ לעס ברוכי ל' I

נשיה אח פנינו להוכיח  ,שי״ויזן הפעלים שהשאמש1
מ* יתד.
כהס ח״ :ל ולא נמיאו בכתוב •ש מהם שאין המלט
מלגזור על ה־( אן מילדי לל׳ק  ,ופה ראיגי מקום להא וכיו
עס המדקדקים הננשגיס ניסחויג אפילאינו גהיזנת בהו ד־ידיס
אשר לח נמצאו דו -מיהס בכיו־ • פי האתנס כמזיק להס טובה
*גל כל ה שוב ההוא אשר הטילו לעשות  ,ושהו אא לבס לרזרבה
טכקואהאפל א ממו־שי
אל המלאכה הזאא לישי הדירים זלאקן
ולהרים ' המכשילים אשר נעלו להן ,כשגדי הנ דית
הטעיוא "
והציבו צימיס צח  .וס המי׳ ג
ותלופיהן וחלומי ח 1יכיהן ,
והנגינה והדגש והיפי שהם למאירת עינית בהבנת המלוא והמאמרים
אשר ישבנה עטנס על ידיהם  ,וישימו אח הרכס־כ לבקעה ,
מטבע
חון
והמאמרים היוצאים
באיר .ין קשר הפעלים
מקום
שיש
־ 7ריס האלה
וכיוצא
הנאותה
כמליצה
אכן לא
לאלות המכשולים בשגגת המדפיסים יעצכותס ,
מוב משו במה שגזיי שיזין ראוי לי .כגיס מלה תלמודית בנוסא
«גפלואינו  -אף כי אמת יהגה חכה  ,וכל איש משכיל ־ V
«גו דה לדבריהם  ,כי כן המשפט צאלהיס הא  ,ישראוי ככל
א־ש להתפלל ולהתנפל תחינתו לפניו יתעלה בשפה ברורה ,
ולא להתערב לשון אחרת כלשין הקודש  ,וגס על תכלית
תפלתינו ,למען
הכמה הזאת תקנו אנשי כנסת הגדולה סדר
כת t
יהיה כעס ככהן  ,ולשון עלגיס תמהר לדבר צחות ,
הימ״בס כהלכות חפלה פ״א הלכה ד״י כיון שגלו י* ראל ו״נ1
♦‘׳  , tuאף מי הגיד להם הדבורים התצמודייס שגזרו עליהם
שהם

,שהס .מלשון ארמי כ ' לא מילדי העברים המה ? הגס שלא
.נמצאו במקרא — $הנה כמי כן לא נמצא שרש יכך ותרס
כמקרא  ,וע״נז לא עלה על לב טהור הרמ״בס ז״ל לומר בהם
שאינס מלשון עברי  ,רק י/לה החסרון כידיעתנו ויתרון הכשר
יזכמיג הלשון הנודע לח״זל  ,וכן נאמר ככל הדומה לזה מן
המלות שהשתמשו כהן כסדר תפלתינו • כי לולא שידעו חיסדי
התפלות שהמלויג ההן מוצאן ומובאן מלשון העברי  ,לא היו
משתמשים כהן החכמים השלמיס ההס כעלי הלשון הצתה  ,וצא
היו נוי/ניס להן מקום בסדור הי/פלה  ,אחרי שכל מגמת
פניהס לברר וללבן אי  /כל דברי קדש הלוליס  ,ולא יעכיר
זר בי/וכס וכדברי הרמ״בס * ולכן אס המצח י/מצא איזה
דבור בלשו -נס  ,הנראה מי/נגד לדרכי המקרא  ,לא נגזור
כתתילת הדעת על היוי/י שלא כדי  /ומשפש הלשון  ,רק מוטל
על כל איש לי/קן הדבור ההוא  .בכל מה דאפשר  ,עד שיהיה
דבר דבור על אפניו  ,כי הס .היו כעלי הלשון  ,ימי משלנו
יגיד על פניהם דרכיה® כי לא כן עשו במה שבחרו לפעמיס
משקל או פעל אחר מחה שנהג המקרא בו ? כי לולא שידעו
צי חק לישראל היא המשקל או הפעל ההוא לא היו בוחרים
פו  ,ולא זו בלבד שכונו בלי ספק על ההוראה המיוחדת.
המבדלת .בין הנרדפים  ,יש ג״כ ליחס אל בחירי/ס במשקל
אחד יוי/ר מבזולי/ו להיות .כוני/ס לרמוז בו על רזיס נעלמים
מפלאות .י/מיס דעיס  ,זעכ״ע כלס שרשי לה״ק המה אף שלא
נמצאו במקרא •

ומלבד
מה שהשרשיס הנמצאים בתפליתנו יש להס משקל
לה״ק הנבדל ממשקל לשון הארמי  ,הנה גס
מלוי  /הטעם שאין להן משקלים כוללים יש ייהןכמשנה ונוכל
לקרבן בנקל אל לשון המקרא נמו
מלת מנין שענינה השאלה
על מקום מוצא ההלכה  ,היא
כאתס ( בראשית מ״ב ) רק שבמלת מאין כערבה הא״לף  ,וצי״רי
המ״ס מורה על חסרון הנ״ון ממלת מן  ,יבמלת מנין כ/יכה
הנון  ,והא״לף ממלת אין נבלעת כמנהג א תיות א״הוי ע״ד יתן
ה" את שלתך ( ש״א א״ ) שהיא כמו שאלתך • ועד"ז מלת

כעצמה הוראמ מלי  /מאין

אפילו
מורכבי  /מן אף אלו והלמ״ד דגושה והראויבחסרון
היו״ד אחרי הפ״א רק שנהגו ח״זל לכתב היו״ד אתרי חירק קטן
)P

 1כן וי״ו 6חרי שורק קטן מפני חסרון הנקוד מדבריהם ז״ל נמ״ש
במשנה ב״ק פ״א הבהמה אינה מועדח לא ליגח ולי) ליגון ולא
לישון שבנלס כחובה יו״ד אחרי הלמד אף שיבוא דגש באויג
שאחריה לחשלוס נין פ״א הפעל ; וכן אמרו בג״מ כחובוח דף
ב" ע״ב לא נשאי לא קחני אלא לא נישאו  ,וכן המיס המינים
(פרה פ״ח ) שהכף דגושה כמ״ש בחי״ט שס וכחובה בו״יו זרכיס
כיצדהיא מורכבח וענינה כאי
מלח
מאד דומיהם * גם

צדוכן מצאחיה כחובה ב״ס כמדגי רבה פ״ד הא כאי צד
מסדרין לחם הפנים וכ״ו וכהנה מלוח רביח בדבריהם ז״ל ולא
רחוקוח הנה מלקרב חוצאוחיהן מלשון העברי  ,ואלו מצאנו
מלוח כאלה בסדור חפלחנו היינו גמריס עליהן בלי ספק שהן
עבריוח אחרי שדעח שפחס ברור מללו שפה אחח בלה״ק וכל
כני החערובוח מלשיכוח אחרזח הרחיקו מסדר החפלה וממטבע
שאר הברכוח וככל אשר יאירו נרוח מערכח דברי הרמכ״ס ז״ל.
( . JC

הטעם

הזי

נראה לי

לקים

ניסח

ברכחנו

כקונה  ,ודלא כמי שאומד שיאוי לכרך

ל* שב

לשבת בעבור

שהוא המשיל הנמצא במקרא משא״כ משקל מלח לישב שלא
נמצא כמוהו במקרא ? כי אלו לא היה המשקל הזה ברור
בלשון  ,לא היו לוחייר בו מחקני הכינות וכ״מש במה שקדם•
וילציד זה אין כ״כ זתח במשקל הזה אחרי שיש לו סמך מן
ה תקיא נמה שמצא כי כשאר השישים מנחי פ״א י״וד שחנוח
ה־״וד במקור עס אוחיוח ב” כל כמו ב״בש קצירה ( ישעי׳כ״ז)
אינני מניח לו

לישר! ( קהלחה" )

ובנר״י הלמ״ד

דוד( ש״א י״ח ) ואף כי כל אלה הס בחולס
ירשנו יו אבות נז קריאחה בצי״יי יכבר נשחנה
הגזי־וח במה שהעין נקודה כצי״רי בצווי ועחיד
שב לך יד אשב אלך חרד ודומיהם  ,ובדברי

לרוא

ממי

עין הפעל מ'' מ
גזרה זו משאר
מבנין הקל כמו
ח״זל גס בקלק5

לירד לילך נקראים בצי״רי ואינני רחוק כ״כ ממשקל העברי אחרי
שמנהג הלשון הוא להיוח המקור דומה למשקל היחיד בצווי
מודע למחחיל י ס במלאנח הדקדוק • ומחר מזה יש להחעורר
להפריש חלה שהפעל הזה מענין פרוד לא מצאנו
ככרכח
כלל כמקרא בבנין הפעול  ,אבל מצאנוהו לע ענין אחר כצפעוני

שפרי^

נח
יפי־יז ( משלי כ״ג ) שהוא מענץ עקיצה דש כמוהו רפירוי ליבה
אס נגייס לדנו עליהן  .אף כאמח כל הענין הזה סובב יהולך
על הכלל שאמרנו שמלבד שאין ליזפוש על מיסדי יחפלחנו בדברים
גאלה  ,אדרי־א נביא מהס ראיה  ,ועל דרך משל נאמר מאה
סייציכו הרואיח שחקנו לומר כברכה להפריש חלה אין ספין
שידעו בברור משפט הפעל הזה כי כן הוא  ,ואנחנו עדת
יש־אל נכימד  .על כל דבריהם הנאמרים באמת וצדק וכשחמגו
גס אנחנו בשרש פרעי במין הפעיל על הענץ ההוא וכן נאחד
במלח מחללני ,
המחזיר נשמות ודומיהם שלא נמצאו
גלל דמקרא ונמצאו במטבע הברכויג  ,יכן אמרו במ׳יס ב״כ
י \' כ ע״א ויקח ויחזיר מבעי לי' ? ופשוטו כמשייעו שהיה לו
לכרוב ויחזיר יאלו לאהיה הפעל עברי צא היה
מאמרם חסר
כלום באמרס דשב מבעי׳ לי ״ —

גם
צא נכונים המה דברי המגיה ככיכת החורז
לעשוק
בס״ין בחת טעם שתהיה בונת הביכה על הפלפול
בתלמודיי והמלה נגזרת מן כי החעשקו עמי ( בראשית נו)
הכחולה בס״ין  ,והיא טעות מפייה כניס • ראשון אין הוראת
עפין מלח החעשקו מלשון ריב ומצה כמו שנבחר עוד • ועוד
לו יהי כדבריו  ,עדין לא חקן כלום  ,בעבד־ שלא נמצא
השרש הזה במקרא רק בכנין החפעל ואין לגזור מחנו בנין הקל
כמבואר אצל המדקדקים • ועוד שאין זה ענין הברכה כי עקד
כיונח הברכה היא על הטורח והיגיעה יפניח המחשבה הטהורה
והשרת טרדזח עניני העולם מלבו כשעח הלמוד ,
והפלפול
בכלל הזה  ,אבל לא שחהיה ענין הפלפול עקר כוונח הברכה
(־עוין במ״א וט״ז א׳׳ח ס״י ח״ז ) וזהו בעצמו ענין מלח החעשקו
כלומר שהיו מרודים עחעצמו עמו כדברי הריב הזה והיא ג״כ
ענין מלת־ ’ נכס ככל מקום שנזכר בדברי ח״זל וכ״ה דעת
1

•אינקלוס ר״שי הדא״בע ור״דק ושאר המדקדקים ומפרשי המקרא
ואין פוצה פה ומצפצף להוציא החלה הזאת מענין עסק שבדברי
יז״זל  ,האמנם שכתיב ר״שי ז״ל עשק ערער אין כוונתו להיות
היראח המלה הזאח מיוחדח על הענין ההוא דוקא  ,רה שבא
ללמד על ענינו במקום הזה  ,לפי שלשון עסק כולל כל
העניניס הנעשים חחח השמש אשר ישים האדם אל לכו ויטריד
אח מחשבוחיי כהס אס למלחמה אס לשלום או לשאר העציצים *
צק הורה ר״שי ו״ל בלשונו הצת שגמקוס מ * ענינו על עסק
?ערעגי

הערער והוא טלל ואח״כ מפרש בדבור שא״חז » כי התעשקו עמל
#נתעסקו עליה במריבה וערער " ירצה כזה שהעסק אמנס היה
הרי שדעת המדקדקיס
במדידה וערער ול־פ הי״אם ז״ל •
והמפרשים בהוראת מלת התעשתו מסכמת לדעת הפיסקיס בטנת
ביפת לעס ,ז בד״ת ושאין הבדל כלל נין מלת .התעשקו הכתובה
בס״ין ויין השרש הזה הנזכר אמיד בדברי ת״זל בס״מך ואולם
כמקרא לא מצאנו שרש הזה בשאר הבניניס אבל בדבריהם ז״ל
נמלאים לרוב כבנין הקל וגס כבנין הפעיל באמרס ומעסיקין
אופו עד שיגיע זמן השחישה ( יימא פי״א ) ואין ספק שהיה
ברור אצלס שחוש הפעל הזה בבניגיס האלה •
יאמר האומר שהאחת כן הוא שהוראת השרש הזה
ואם
אחת היא בסין או בסמך  ,ומ״מ ראוי לברך לעשוק
בסין אחרי שנמצא כן במקרא  ,ויזה שהשתמשו בו ח״זלבס׳מך
כויתס בזה להיית הילכי דרך ואויליס לא יתעו בקריאה והוראת
המלית שהן משרש הזה אחי־י שדבריה© ז״ל אינס מנוקדים
ונק 1להתחלף ענין השרש הזה לענין עשיק וגזל ע״י חלון*
ובנוי הקריאה וכמו שנהגו כן גס בשאר השרשיס כקרש ארס,
יחס  ,כיס  ,ודומיהם הכתובים במקרא בסין וגס השתמשו
כהס בס״מך בכל מקומות מושבותס ? התשובה שאין השעם
הזה אמת  ,כי כיר נמצאו שרשיס שהשתמשו גס המה ז״ל
כהס בסין כשרש שכר שוס וזולתם וכשאמרו אל תקרא ושס אלא ושם
(סוסה דף ה" ) היה זה ה־מקוס היותר דאוי לכך לכתוב החלה
בסמך לפי השעם ההוא א״< שאין זה סעס^ הדכר רק שהאמת
כן הוא שהיה ברור להס להיות עקר השרשיס ההס בס״מך אף
כי המעשים הנמצאים מהס כמקרא כתוביס בסין • וכמו כן
כשית ( דברי׳
נמצאים שרשים רבים בכתוב כמו שמנת עבית
ל״ב ) ושדרות בארזים ( מ״א ו" ) בשורי מהם ( הושע ש* ) והנושאים
בסבל עומשיס ( נחמי׳ ד" ) כל אלה וכיוצא בהם עקרם
להיות בס״מך כמו שבאו מהם לרוב במקרא ומתי מעש יבוא
בסין תמורת הסמך ע" פ המסורה • וכן יש מהם בהי־פך זה
כמו וסוכרים עליהם יועצים ( עזרא ד" ) במקום ושוכרים והגע
בעצמך אלו לא היה נמצא במקרא משרש עמס כ״א מלת
?הנושאים בסבל עומשיס היינו אומרים ג״כ שראוי להיות תמיד
בסין  ,ובאמת רואיס אנחנו כי לא כן הוא וכן נאמר בשרם
עסק להיות עקרו בסמך אף כי השנים הנמצאים מתנו במקרא
ולכן אין לשמת הנוסחא •
כתובים בסין

עוד חלופיס וסכויי כיהחאויג כמחברת המחבר
ויש
ההוא ובמחברת שערי מפלה להר״זה ז״ל
*בנדם על היסוד הזה אשר לא ,יקוס בהתנשא
הכלל אשר יאיר בפאת דברי  ,ועל אודות הכלל ההוא
שמעי מחקרי ויצאתי בדרוש הזה לשאול איג פי
ואס שממי כזב מחסי
דורשי הלשון ואוהבי האמת, ,
במחקרי  -כחשי בפני יענו  ,והמה יורוני ובמעגלי צדק
בדבריהם ויאירו עיני באוד
לבכי
ויממנו
ינחוני
והנה בעמ צאמ
חכממס כי אמ האמת אהבתי •
דברי המחבר ההוא במחלה לאור בענין הגהמו במלמ
לעסוק קראמי לו לשלום כמכמב דברי דודים והודעמי
לו שגגמו אשר שגג כהגהה ההיא ושם ערכמי
יאך
כמוהו
מעממי בקצרה כפי המספיק לנבון
האממ אגיד ולא אכחיד כי דרכו נסמרה נפלאמ
ממני לא אדע מדוע לא ענה אומי דבר לא בדבור
ולא במכמב  ,ואמרמי אני אל לכי שמיקמו כהודאה
דמיא עד ני זה שנמייס ימים הגיד לי כפ״פד
שיש באוצרו מכמב משוכה על מעממי אשד קרא
עשק ולא היה המקום והזמן גורס
באר
בשם
ולשוא חכימי עד
אודות 1הבאר ההוא ,
לחקור על
הנה לשמות ממי בארו  ,לכן חפרמי את הבאר
רחובות כי עמה הרחיב
הזאע וקראתי את שמה
ה״ לנו את גבולות הלשון  ,ואולי יעשה גס הוא כמוני
להסיר מכסה בארו למען ישמו את מימיה הצמאים
להקשיב מענהו  ,והממאויס להעמיד את מפארת הלשין
על מלה  ,המה יבחנו את דברינו ולאמת יוציאו
משפנו ויוכיחו בין שנינו והיה זה שלום •
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בקורת ספרים חדשים
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בכי נהרופ מ״ר שמעון בר״יא קאפכהאגן
ג" באגן  /כונא  ,דפוס פרופס ,שנפ
לע״ק ,שמיניפ העלה "

הזה מספר בפלאופ אשר מצאה יושבי
מפור
ארצופ נהר רי״נא בלורף העבר מפני ?גי
הצילס ה״בחמלפו (בחסד(
בקרחהנורא  ,ואפ אשר
הגדול  ,חסד ה״ מלאה האיץ ;
הסופר ( עלה ג׳ ) " לכבוד מלך הכבוד
מחשבת
למען דעפ כל עמי האיץ אפ מעשה
ה״ כי נורא הוא ולמען ספר שמו בכל הארץ" ;
ויפה דבורו
הבורא

או
ד

עיר

אחפ

בפפייזפו

לספורו

ועלה ד" )שהשגחופ

אינה לכד דרך כלל על מדינה אחפ
כדעפ קצפ אנשי עילוסופיא  ,כי אס
עיניו

עיניו פחותות על כל דרכי
כני
אדסלתת .לאמן
דייקא
כדרכיו וכפרי
מעלליו אס טוב ואס רע "
ומאן דאמר רחמנא ותרן וכ״ו • הוא חרומיס ישכון
גמה מעל גכוה ועא! זהי מסייפין ככולי עלמין עלאץ
ותתאין בסקירה אחת *
וכמאמר המלך דוד ע״ה כי
רס ה״ ישפל יראה ,
וכן א״רי בכ״מ שאתה מוצא
גדולתו שס אתה מוצא ענותנותו וכ״ו וחלילה חלילה
לאמר עזב ה״ את
הארץ5

ובתוך
הספר ראינו וישמח לכנו על צדקת קציני
הארץ ורוזניה אשר עשו כישראל
לעזרם
ולסעדם בכל צרתס בכל נפשס ובכל מאודם ולא חלקו
כץ אומה לאומה ( עלה ט" וי" )  :וגס אחינו בני
ישראל הדליס הטיבו עס אחיהס אשר לא מישראל
המה ,
לתת להס חלק בהמתנה אשר קבלו לנפשס
(עלה יג" ) חי יתן והי" לכבס זה כל הימים לשבת
כאחים יחד כשלוס
ואחוה ,ואין איש מתגרה ברעהו j
כי בני אב אחד כלנו  :ועל כל מצדיקי הרכים שזכר
הרב המספר  ,אנו עונים אתו פה אחד לאמר ישלם
כ" פעלם ותהי חשכרתס שלימה מעס אדון כל הארץ;
אך
על זאת
משפטים ידבר המבקר את הרב
המחבר ,
אתרי ראותו כי יש לו יד ושם
בכתבי קודש  ,והוא יודע ומבין בצחות לשונס  /למה
לא העריך את כל הדברים האלה בשפה ברורה ונקיה?
ומה לו לערב דרוש ומליצה יחד ? חצי מדבר עברית
וחצי מדבר
ארמית ,
וכבר אמרו ח״זל לשון תורה
לחוד ולשון חכמים לחוד  ,ובפרטות לא נאוה לחבור
מליציי
להעשות בו
כן,
כי איך ינעם אל הקורא
המשכיל ,
מיד אחרי
ההתפעלות שרחש לבו כדברי
המלין " כאשר כאזנינו שמענו ואבותינו ספרו לנו אשר
״פעל בימיהם בימי
קדם ,
כן ראינו
עין
בעין
״ נוראותיו ונפלאותיו אשר עשה עמנו ״ עתה
כדורנוu
מאמר
עתה אקום בקימה שאין בה הדור " שדבריו
המה
פחותים גס
ממדרגת הגדה זכה ונקיה ( אס
 8הס אמת כוודאי? ) .
או מיד אחר ששר עס דוד
המלך

המלך ע״ה" לכו חזי מפעלית ה* אזי שיי שמוי*
נארן  ,לריש ויהי כל מ־יס שכאמי ויהי איני אלא ציה אחכם
ני כן יתפלא הקורא  ,זלא ידע אה עת לבנות או עת לשתוק•
 pjעל תום כל לברי הספר כלס כתובים בלשין
תערובות זה שאין בה הדור  ,גי פעם כמשל הקדמוני
ישית בשמים פיהו ועוד מעש דשת לשוני מתתת לארץ ;
גם זה ראיתי יהנה הלא רעה חולה כאדא לת־חר
על ריב לא לו  ,וליקלקל את האנשים הא 1ה
שאי$ה מאמינים את האמת קללה גמ -צת • הכי לאלהיס
יריב ?
הלא אלהיס יריב לו כי לא יצדיק רשע .
ואם ירע בעיניו
לראות לרך רשעים צלתה  ,הלא
ידע כי המה עיכס  ,ישאו אם הלל ואם לא קלל ,
גי א ע חי נועז ה" ויבינהו דרך משפט ? ואף כי
נאשר את האיש אשר מלאו לבי חכמה ודעת להזהר
את אתיו מבלתי הניע אל שתי כזב ,
הנה יכל
זאת לא תאית הקללה בפי איש שלום היו־שר שלום
ומשמיע ישועה מאת אדון כל החשיב לרעים (לשיכים
ועושה חסד וצדקה בכל האדן <
VVX1
לראות את פתשגן הכתב ה1זה דריף
הספור ,
היש בי דברים משכילים לבית
גני אדם ומצדיקים את הכותב לענות ב־״יס י^ל יי ה
שנשאל מפי יחיד  ,והנה הוא כלו הבל ורעות רות
א ן בז דבר טוב גס אתד • הכותב פוסת על שתי
הסעיפים ירא

לדבר

תהלת ירא

לדבר

תקלה,

חראה

גבריי כמסחרית שלי®  ,יבקרכס ריב ומדין ונתון תפלה
לדברי חכמים טזביס ומשכילים  ,הלא אלהים יתקר*
ואת כי הוא יודע תעלומות צכ משבי הארן ;
ן :צרם

אסייס אזכור עוד
אשר על נדיבות

לשובה איש
יקום
הי׳ה

שםי כלן כ״י  4תך תערגנסהייס  .לי4

יקר רות
התורכי י־"

אתרי,לעילא

סבא

יישר התו על אשר אמץ נחו להביא את
טכא
למען יסערו לדור
תחת הדכיס ,
האלה
הדבריס
אחרון כי זה אלהיס אלהיט הוא ינהגט על מות;
וכבר אמר התכס מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לעי
מעללו נכר ; וכמקום כדיבותו תמצא גס ענותנותו,
כי אף שהוא יודע לדבר בצשון צחה ינקי' ( כי כן
אימריס לי מידעיו ומכיריו ) הנה בכל זה בכתב אחת
אשר כתב לכבוד אביו בסיף הסער  ,הלן כעקבות
ויראה טעמו שלא למחזי כיוהרא
הרב המסער ,
תבא ברכה תנוח על קדקדו ,
ולהדר עני זקן ;
ויתברכו כל הנלויס אליו בו ובזרעו כימי השמיס
על האח -/

ל -ע-

ש מ ו ת •
החתומים  Srס׳ המאסף אשי נשכחו לשום להם מקום
בין העומדים במאסף לשנה השכרה ואשר באו אחריהם
לקחת גם הכרכים אשר יצאו כבר לאור  ,גם
המה אשר יבואו שוד אי״ד־*. .
ברעסלדא
שלמה
הרופא ר" יעקב הירשכערג ר"
בשטארגארל
כקעניגסבערג
הרכר״אלי׳מרפורגובגראדיסקי ר" דוד ווירטהייס בווין
ר" גבריאל פרענקל ערימוס ר“ דוד בר״ש לוקא בעראג
בעראג
ר" משהב״הרב ח" ליב עישלס שס
ר" יידל טרויטנויא שס
אביהם ליב ליבשיז ר" ציפמן לינדויא קאמיסיאנער
ד׳
כפאנסי
קאמיסיאנשר
ר׳ 4נתנם כרי" בקעניגס כערג
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