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העבריתשללגנאלוגיה :והארמיתהקודשלשוןבין

אי·לביןהטהוראפשרותביןהחותךהלשוניהאירועבטהרתו,הלשוניהאירוע

בהתנכלותבבל,בשםהוטבעלאחרי,הלפניביןלרבים,היחידביןהטהור,אפשרות

האירועהאירוע?לפניהשםאוהשם,לפניהאירועשפתם".שם"ונבלההלשונות,

שנותר[ה]יחידי[ה]שםזהוהאם-עצמהובבלהשפה?שלהאירועאוהשפותשל

ואולישפה?שלממותהשנולד[ה]יחיד[ה]שםאושהוכחדה,שנאסרה,משפה

השפה?שלממותה

בבל:שלהסוףהתחלתאובבל,מגדלסיפורהתחלתבהתחלה,להתחילעלינו

לבניםבלבנההבהרעהו:אלאישויאמרואחדים.ורבדיםאחתשפההארץכל"ויהי

לנוונעשהבשמיםוראשוומגדלעירלנונבנההבהויאמרו: ] ... [לשרפהונשרפה

אומר:והמדרשתמוה,הסיפור .)'ד-'אי"א,(בראשיתהארץ"כלפניעלנפוץפןשם

לאהפלגהדורמעשהנתפרש,המבולדורמעשהאחודים.דבריםאחרים,"דברים

אמרמינכתב.לאפירש?לאמיאתר).עלבחיירבנו ;'ול"חרבה(מדרשנתפרש"

הםמהנכתב.לאזאתגםהפסוק?דבריאוהבונים,רבדיאלוהאםאחדים?דברים

המעשה?אתבכלללפרשאפשרהאםאחדים"?ל"דבריםבניגוד"דברים-אחודים"

נתפרשהמבולדור"מעשהאפשרית:בלתיבבלסיפורקריאתכירומזעצמוהמדרש

נתפרש".לאהפלגהדורמעשה

זכרהיאבבל-שהיאמהאתטורדתבבלהרישמת,למהזכרהיא"בבל"אם

האלוקית,ההתערבותשלפניהלשונילאוניברסלי ,אפשרילבלתי ,שהוכחדלמה

פועלתבהיאאפשריתבלתיאפואהיאבבלאחדים". ...אחת ...הארץכל"ותהיאת

בבלאםבבל?].ואחרילפניהייצוגומה-"מייצגת"שהיאמהכלשלהלוגיקהנגר

הבלתישלזיכרוןהיאהריבבל,מגדלאחרינולדה"בבל"אםזכר,ולאזיכרוןהיא

למתרגמתובמיוחדהסיוע,ועלהחשובותההערותעלרז·קרקוצקיןולאמנוןמטרלענתמורהאנין.

מייזלס.רותהחיבורשלולעורכת
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שלאחדים","דבריםשלשפהביןהטהור'אפשרותביןחותכתבבללזכירה.אפשרי

נולדהאםביןמעתה,אמורלזו.זוונזקקותזקוקותשנטפלות,שפותלביןהארץ,כל

היאשלה·גופא,שיברונההיאבבלגוויעתה,מלפניזכרהיאאםוביןמותה,אחריבבל

שאירע,דרךכלעלבטהרתו.הלשוניהאירועהיאעצמה,שלההלוגיקהשלהיפוכה

"כמונו"בלשונותהמדבריםשלשממקומםוביה,מיניהאבללהתרחש,היהיכוללא

כזואיננהשלוהלוגיקההאםאירוע,כלאוו"אירוע",להתרחש.שלאהיהיכוללא

עומדתאיננהבבלהאםכךואםכלל?אירועהיהלאהרילהתרחשהיהיכולשאלמלי

אירוע?הואבאשראירועלכלמיוחדביחס

עצמה,בשפההואהחשדבעצם,החשד.הואאופיוכלחשוד,הזההמאמרמעיקרא,

ואנימלכתחילה.בקוראיםחושדאנילכןבכלל,ובלשוןהקודשובלשוןהטמא,בלשון

מטבעההםהחשדותהחשדות,אתלסלקאפשרשאישיאמרמייהיהחשוד?אינני

ומחשידה.חשודההיאאותה,מכיריםשאנוכמושפההיאשהשפהמרגעהשפה.של

בספרושיקראלמיהמינות".עלחשודיםהם"הריטייטלבוים,יואלשלבלשונואו

ושלהספרשלהמרכזייםהמבניםכאחדהחשדיתגלהמשה","ויואלטייטלבוים,של

היאהשפהשלההיסטוריההאחרים.והלשונותהקודשולשוןהטמאהלשוןהלשון,

מקומואתלתפוסמנסיםוהעירהמגדלשבוניהאלוקיהחשדחשדות,שלהיסטוריה

בלשוןהלשוניהחשדמתוךהחשד,מתוךושובשובשנוסחווהאיסוריםכביכול,

הלשוניהפערמשוםאלאבלשון'נאמרשהחשדמשוםלאהלשוניהחשדעצמה.

מחפשיםאנחנולכאורהונדברים.דובריםביןוהפערודבור'ודיבורדוברביןהפער-

ומהילשון.אותהדובריאנחנוהטמא,בלשוןכותביםאנחנומשותפת,שפהעכשיו

אחרים.בלשונותוגםהטמא,בלשוןאומריםסינית,"זה"בשביליהמשותפת?השפה

האלוהים"ב"עיראוגוסטינוספרידה.לפניזוגבניאומריםמשותפת,"שפהלנו"אין

לכלבוהאדםביןהקירבהבבל.מגדלשלפניהשפהבאובדןמקורןהמלחמותכיטוען

הניסיוןדאוגוסטינוס).אליבא(כךשוניםלשונותדובריאנשיםשנישביןמזוגדולה

להמציאמנסיםפוליטייםארגוניםאין·ספור-לשונותביןלקרבהואהפוליטי

הדמוקרטיהשלהכוזבתהסיסמאהיאנדבר"ו"בואונצים,לדובריםמשותפתשפה

אוניברסיטאייםמחקרמכוניאין·ספורגםשמידט.קולשהראהכפיהליברלית,

התרגום,לפטיששבהוהספרותיתהאנתרופולוגיתוהמחשבהבתרגום,עסוקים

המשותפת.לשפה

מןאולילגמרי.מתפוגגיםשהדבריםלפניהמאמראתלפתוחצריךכאןואולי

שקראוהוהטמא("לשונםהכותרתמחברעלקצרבתיאורזהמאמרלהתחילהראוי

מסאטמאר?הרב'היוייליש,ך'יואל,ך'טייטלבוים,יואלעללדברכלומרעברית"),

לאכבר-מוסגר(במאמרשבהונגריהסאטמרקהילתשלרבהטייטלבוים,יואל
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לציונות.הגדוליםמהמתנגדיםחסידי,מנהיגשם).שינוירקרומניה:אלאהונגריה,

אתהיהודיתובלאומיותכפירהבציונותראהישראל.מדינתשללחיסולההטיף

הציונית,קסטנרברכבתההשמדהלמחנותמהמשלוחעצמואתהצילהגדול.החטא

שילחזו'תקופהשלביותרהאפלהפרקשחיתהייתכןכיארנדטחנהכתבהשעליה

משפחתוואתגופואתוהצילרע,להםיאונהלאכילהםכשהודיעלמוותחסידיואת

מחדשוהקיםבווילאמסבורגהתיישבלאמריקה,היגרהציונים.המטיפיםפיעלכך-

כיליונההיאהציונותכיטעןבשואה,הציונותאתהאשיםגדולה,חסידיתקהילה

השנייםשלהצירוףואם"יהדות",ישואם"דת"ישאםהיהודית,הדתשלוחיסולה

חסידות,תורותכתבהואבספרו.להופיעיכולולאמופיעשלאצירוף-אפשרי

מאמרים:שלושהכורךהספרזה.מאמרבמוקדשיעמודמשה","ויואלספרוואת

הקודש.לשוןומאמרישראלארץיישובעלהמאמרהשבועות,שלושעלהמאמר

הקב"השהשביעהשבועות,ששאתאוהשבועות,שלושאתמבררהראשוןהמאמר

ידחקוושלאבאומותימרדושלאבחומה,יעלושלאכגוןהגויים,ואתישראלאת

אופניאתמבארא"ייישובמאמרמדי.יותרבישראלבהםישתעבדושלאהקץ,את

הקודשבלשוןלדברהאיסוראתמבארהקודשלשוןומאמרא"י'אתליישבהאיסור

זושאלההמאמר?נכתבשפהבאיזואבלישראל.לבנותהלשוןאתללמדהאיסורואת

לפרסםהחלטתועלבהתנצלותטייטלבוים.שלכתיבתותוךאלבהכרחעצמהתכפה

טייטלבוים:כותבזהספר

מדברי.תועלתלחםיחיהשכתבתיהדבריםבכלהעיוןשאחראנשיםשיימצאואקווהזהכלעם

כיכדאי,הכלמישראל,אחדאףהזאתהרעהבדעהמהמבוכהלהוציאשאזכהבידייעלהואם

מאזנייםבכףאותםוישימוהעולםבכלהנעשותהמרובותוהעבירותחדורפרצותכלניקחאם

ולעבהראשפורחהשורששהואהכל,אתתכריעהשנייה,מאזנייםבכףציוניתוהמריבהאחת,

כלאתהמטמאיםחמהוחןכולו,העולםשבכלהנזיקיןאבותשבכלהטומאהאבותאבישל

יא).עמ'(ימהעולם

מעולםאשרהביטוייםכלשלצירוףאוהנזיקין,וגםהטומאהגםהיאכןאםהציונות

שאיןנפרדות,תלמודיותקטגוריותהןהנזיקיןואבותהטומאהאבותיחדיו.חוברולא

בהצהרהדיהציוני.באירועלאחדנכרכוונזיקיןטומאהאבלדבר,וחצידברביניהן

העבירהמוסגר,[ובמאמר"העבירה"מתחוםחורגתשהציונותבכךלהכירכדיזו

המליםהרבים"],"בעוונותינוהמוסגרת,בלשונואלאהנוצרית,במשמעותהחטאולא

"המדינהמוסגר,[במאמרציוניתהמדינהאתנכוןלתאריכולותלאועבירהפירצה

מהוהציונית?המדינהולאציונית""המדינהלמההציונית.המדינהולאציונית"

בריבוי,להופיעיכולותועבירהפירצההיידוע?].כשמסולקשנוסףהנסתרהאוגד
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מעבריםבשלושהבמטאפורהנסוגהציוניתהמדינהואילוהריבוי,עלשומרותהן

ראש.פורההשורשאלהטומאה,אבותואביהטומאהלאבות Iהנזיקיןאבותבין

אלאהתחברושלאקטגוריות-לאגודהמתחברותהשונותההלכתיותהקטגוריות

החלותהרגילותההלכתיותהקטגוריותמדועמדוע?ציונית.המדינהשלבאירוע

נכתבתשפהבאיזוושוב:הציוני?האירועלתיאורתועלתחסרותוכופריםכפירהעל

הזו?האפולוגיה

השרת,למלאכיברבים,וללשונותביחידללשוןלבבל,שובלגלותעלינועתהאבל

בלשוןהתקבלשם""לעשותהביטוי "?ם Wלנו"נעשההביטויפירושמהולשאול

כדישםולעשותעירלבנותהתחבולההקודש.בלשוןשגורביטויאיננואבלהטמא,

פתורים.בלתי"אחודים",נותריםהדבריםהמדרש,כדברימבוררת.אינהלפרץלא

שם?לעשותמדועהארץכלפניעלהתפוצהאתלמנוערצואםנשאל:זאתובכל

הביטוי.משמעותעלהםגםתהוהשוניםהתרגומיםמה?שלושםשם?עושיםואיד

בראשו.אליללנוונעשהשביאורו:כרישיה",סגדולנא"ונעבדכתב:יונתןהתרגום

רבהמדרש(ראותזכירו"לאאחריםאלוהים"ושםכמוזרה,ועבודהשםואליל,שם

בלשוןאואליל,שלשםהואדבר,שלשםהואהשםשם.לעשותאפשראיאתר).על

אונקלוסתרגוםלעומתו,יונתן.תרגוםשלהפירושזהוכוכבים.עבודתשלשםחז"ל

שוםלנא"ונעבדובלשונו:נתפרש",לאהפלגהדור"מעשהלפיובעיקר,מחזיק

כלפניעלנתפזרשמאשםלנוונעשה(ובתרגום:ארעא"כלאפיעלנתבדרדילמא

שםעשייתביןהחיבוראלאנותרלאלנונותר?מהשם?עושיםאיךכן,אםהארץ).

שלתוצאההיהלאבבלמגדלחורבןשנראה,כפימבורר.הבלתיהחיבורהבנייה,לבין

כרוכיםהאירועיםשניאלאמקרא,שלמפשוטולכאורהשעולהכפיהשפה,ארנון

לבנות,בניסיוןהתחילהמודרני,החורבןהחדשה,הלאומיותגםדומה,באופןבזה.זה

ישראל.בארץומגדלעירשלהקולוניאליתבבנייה

החשדהציונות.שנולדהקודםעודנולדישראלבארץהנעשהכלפיהרבניהחשד

בארץלהתגוררשעברוומצוות,תורהשומרישמים,יראילאותםביחסכברקייםהיה

טייטלבוים:שלבלשונווכךהציוני.הרעיוןלידתלפנירבזמןישראל

שהלךבשביללא"י,יסעשלאהנ"להצדיקהגאוןאצלהקורהבעוביכ"כשהתאמץמהונדאה

טעותהיהאבלשמיםלשםכוונתושחיתהאף[קולוניות]קאלאניעסלעשותהרעיוןבאותו

ישראלגדוליכיהזהברעיוןשהלכואותןשלבמכתביהםגםשמבוארהבאתיוכבדונורא.גדול

הנדפסהארץחיבתשבספרהמכתביםמןובא'לזה,מתנגדיםהמהגדוליםהיותרוהצדיקים

מןשא'לאמודכתובושםהציוניהרעיוןשנולדקודםעודזהוהיההקאלאניסטעןרעיוןלחזק

לעשותשירצומזה,יצמחשלאשמפחדיםבשבילהואישראלגדולילזהשמתנגדיםהטעמים

אותםחושדיםשוואבעלילותכישמהוכתובלגמדיזההכחישוואזלעצמם.ומלוכהמדינה
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ע"יהמדינהלעשותהרעיוןבפדהסיאנולדכאשדאח"כושוב ...אסורשזהיודעיםהמהגםכי

לסוףהצדיקיםידדוכילמפרע][התבדרלמפרעמילתאאיגלאיתרנ"ו,בשנתהידועהטמא

שיד')(ימ,שטןמעשהזהכלוהיהמדינה,לעשותשירצודעתם

היהולמלוכה,למרינהתשוקהתייצרהקולוניותבנייתכיהחששהרבני,החשד

אךמצוות,קיוםלאפשרכריאמנםנבנוהקולוניותהציוני.הרעיוןלפניעורשם

לבטאכושלתשהשפהמצוות·עבירותמעבירות,יותרכגרועותיתבררוהןלמפרע

הטומאהאבות"אביכגוןמוזריםלצירופיםונזקקתשלה,הרגילותבקטגוריותאותן

לכאורה.רקאבלהלשוני,האירועאתלכאורהמקרימההבנייההנזיקין",אבותשבכל

הקולוניה.אתהבניין,מעשהאתיבררהמאוחרהלשוניהאירוע

המקרא,פיעללכאורהכךהמגדל.שלבבל,שלהחורבןחיתההשפותהתנכלות

לשוניתהבנהאיכאילורש"י,דבריאתרבןביתשלתלמידיםלומדיםלכאורהכך

טיט,מביאוזהל~~השואלזה-רעהושפתאישישמעולא"אשרלחורבן:שגרמההיא

האלוהים"ב"עיראוגוסטינוספיעלגםאתר).(עלמוחו"אתופוצעעליועומרוזה

שפתתכליתית,בשפההבנהחיתההלשונותהתנכלותלפניקיימתשחיתהההבנה

העיקרכזכור,אבל,בבבל.שונותלשפותשהתפלגהוהיאהבנאים,שפתהתקשורת,

גחהפלידורמעשה ) ... (אחודים"דבריםהמדרש:דבריהואהזההמאמראתשמלווה

משה":ה"ויואלשואלהמשותפתהשפהאברןועלנתפרש".לא

לשונםאתפתאוםפתעישכחואחתבפעםכולוהעולםשכלכזהנפלאלנסצורךהיהלמה

אמריכןהכיובלאווהמגדל.העירמבנייןלבטלםלמקוםדרכיםהרבההלאאחר,ללשוןוישתנו

ורוחותליליךאזנעשומהעולםוחלקנבלעושלישנשרףשלישמגדלק"ט,דףסנהדריןבגמרא

הארצותכלנכנסוולהנשאריםשם,רבהבמדרשכמבוארהיםהציףהעולםמןחלקגםונו'

אחרכןאםלמקומה,וחזרהמקומהאנשיבלעהאחתוכלהפלגהדורשםשהיוההריםבראשי

הלשון?בשינויעודמינאנפקאומאיעוד,לבנותיכלוולאהחבילהכלנפרדההאלוהנסיםכל

תכג')(ימ

לבלולמרועתמוה:המרכזיהענייןנשאר ,סנהדריןבמסכתהגמרא,פיעל ,כלומר

בחורבן,גםאלאבבנייה,רקשלאהריהאחודים","הדבריםאתנזכוראםלשונם?את

 .מבארואין ,והלשוןהמגדלנכרכו
הלשוני:האירועלשאלתשנשובקורםטייטלבוים,שלאחרלפיתולעתהנפנה

הטענההחורבן?אחרידיברולשוןובאיזובבל?חורבןקורםדיברושפהבאיזו

אליבאכךעברית.דיברובבללחורבןשקורםהיאמתבקשת,כמעטהמקובלת,

הלשוניתהגנאלוגיהעברית.חיתההיחידההשפההאלוהים,בעירראוגוסטינוס

 2מטעם



עודדשכטר 128

"כיפלג,אביעברהשםשלהטיהעבר,השםשלשיבושהיאהעבריתכימלמרת

ממשיכההעבריתהלשונות?התנכלותאחריללשוןקרהומההארץ",כפלגהבימיו

העבריםלאברהם.שםמבניבירושהשעברההלשונות,ביןאחתכלשוןלהתקיים,

עברית.ירבדואועבריתדיברואועברית,מדברים

חיתה"כאשרלטענתו,האירועים.שלמרתקתהשתלשלותמתאראוגוסטינוס

היאשכןהאנושית','הלשוןאוהאנוש','שפתזולתשםלההיהלאאחת,שפהרק

מתיואולם, .) XVI 111האלוהים",("עירהאדם"בנידיברובההיחידה,השפהחיתה

באותוזההיהדאוגוסטינוס,אליבאשמה?אתזושפהקיבלהכן,אםהתפרטותובאיזו

שעברותהליךאותובדיוקעברהזושפהשמותיהן.אתהשפותיתרקיבלושבוזמן,

הבהמציע?עצמושהואהלוגיקהאתכאןמפראוגוסטינוסהאיןאךהאחרות.השפות

קיבלהבבלמגדללחורבןעדהיחידההשפהטיעונו.שלהשלביםאחרלרגענעקוב

שנבחרהמשפחהשפה";ב"אותהולהשתמשלהמשיךשזכתההמשפחהשםאתעתה

היהתמיםצדיקש"אישנחאתמוצאיםאנוהמבולשבתקופתכפימסוימת.מסיבה

השפהבבל.בתקופתשובקרהכךהאנושות,אתלהמשיךנבחרולפיכךבדורותיו",

להיקראוזכתההאלרצוןאתשקיימהלמשפחה,ניתנהמהחוטאיםשנגזלההאחת

אוגוסטינוסשלסיפורואחרנעקובאםעבר.משפחתהיאהרימשפחה,אותהשםעל

אותהלשמש"המשיכההעבריתטייטלבוים.שללתפניתמוכניםנהיהקמעא,עוד

זושפהמדועמסבירזה ....שונותשפותעל·ידיחולקואחרותאומותכאשרמשפחה,

ממשיך:ואוגוסטינוס ) XVI , 11האלוהים",("עירעברית."ואילךרגעמאותונקראה

משום ,)םש(אברהם"השתמשבההשפה,חיתהשהעבריתמשמעותחסרזה"אין

והנביאיםהאבותבידישש~מרההשפהם wהיאו"עבריתהלאהלהתגלגלשהמשיכה

במליםמסתכמתהזההסיפורתכלית .)םש(הקודש"בכתביגםאלאבדיבורםרקלא

דרךמכןולאחרלאברהם,מעבראחתבשושלתנמשךהעברישהעםהוא"ונכון

 .)םש(גדולה"לאומההפךשישראלעדאברהם

הסברואתניקחואםחגים,אנוסביבהבבל,שלהזtפוריהאתנזכוראםואולם,

שלהלשוניבאירוענעוצהואומותלמשפחותהחלוקהלפיועצמו,אוגוסטינוסשל

נפרדתכמשפחהקיימתחיתהכברעברשמשפחתייתכןכיצדלשאולעלינובבל,

התנכלותקודםעודאפשרייםהיולאומייםוהבדליםמשפחותואםהאחרים?בקרב

זובבבל?אלוהיםשלהלשונימעשהומאחוריעומדמהלשאולעלינוהלשונות,

שלשמהאםנוסף.בממדכאןמתגלהוהאפוריהטייטלבוים.שאלאותההשאלה

הלשוןהיחידה,הלשוןחיתהכאשרהאפשרויותבאופקהתקייםלאעברית, Iזולשון

אפילושינוי?שוםעברהלאשהשפהלטעוןאוגוסטינוסיכולכיצדבלשון·יחיד,

שלבהואבשם,עצמךעללדברהיכולתבשם,עצמיתשקריאהחושביםאיננואם
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השפהעלהיהאוגוסטינוסשללתיאורשבהתאםלהודותישעדייןחיוני,התפתחות

עברית?נקראתהיאשפהבאיזויותר:עודמהותיכלשהו,שינוילעבור

שללדעתומשה"ה"ויואלשלתשובתוביןההבדלעכשיו?נכתבתהיאשפהבאיזו

שעקבמיאתיפתיעלאוהציוניתהנוצרית-מערביתלהיסטוריוגרפיהאוגוסטינוס,

לאבבלחורבןעדדיברושבההלשוןדטייטלבוים,אליבאעכשיו.עדהדבריםאחר

ומההלשונות.שלפניהשפהחיתההקודשלשון 2הקודש.לשוןאלאעברית,חיתה

בשפתהשםלהלהיותיכולהאםשם?זולשפהלהיותיכולהאםזו?שפהשלשמה

השם?היהממהלהבדיל-הלשונותהתנכלותלפנישם,לההיהואםובלשונה?

רבניים,בחיבוריםשמצויותדומותולדעותאוגוסטינוסשללדעתובניגוד

היפתאתמצטטהואהעברית.השפהשלמאודשונהגנאלוגיהמציעטייטלבוים

לשונו:וזועברית,השםמקורבעניין

וכתבדומיאהנהרעברבנישללשוןאלאהקודש,לשוןהיינולאועבריולשוןהיפתשםוכתב

וכיוןפשוטהוכוונתוגדול,כהןבפרקבסנהדריןכדמשמעהנהרעברבנישלדהיינועברי

עלעברינקראהלשוןדגםמשמעהנהר,בעברשםהדרההאומהשםעלעברינקראשהכתב

כלנתפלגוהפלגהבדורכיהקודשבלשוןדברולאבוודאיכולםוהאומותשבשם,האומהשם

בפרשתשכתבהרמב"ןדבריגםלהביןיכולתילאהטעםומזהלשון.לשבעיםאומותהשבעים

שםעלהעבריאברםהכתובקראוהיפתולדעתנמצאהקודש.בלשוןדיברושהכנעניםריגש

ת"כ)(ימ,הקודש.לשוןשאינוהלשוןאותו

לשוןאיננהשהעבריתכאפשרותמגלהעברי,השםשלהגנאלוגיהאוהשם,כןאם

הארמית.אחר'לשוןדווקאאלאהקודש

לשםאחרשםאלאאיננועבריתהשםכילמסקנההמחבראתמובילמפותלחשבון

מסובכתלארמיתהקודשלשוןביןהזיקההקודש?ללשוןהארמיתביןומהארמית.

שלבפנומנולוגיההגלות,שלבפנומנולוגיהכשנדוןבהמשךנדברועליהיותרעוד

לשאלהעכשיונחזורבחטףאבלהגדולים.הלשונייםהאירועיםובשניהקודשלשון

בהיסטוריוגרפיהזושפהשמכונהכמועברית,דיברמיאוגוסטינוס:שלהשנייה

מחדשיוהריהיהודים,שפתזוהיכיסבורכזכור'אוגוסטינוס,והציונית?הנוצרית

האם"אשכנזית"?במכונההקוידש,לושןאו"ספרדית",שמכונהבמההקודשלשון-מוסגרוכמאמר . 2

"ועכ"פקודש?לשוןאוקוידשלושןהאםעכשיו?בומדבריםשאנחנוהטמאבלשוןלדברמותר

ומטמאיםהטמאיםהציוניםהמדיחיםהמסיתיםע"ישנקבעלספרדית,מאשכנזיתהלשוןששינוי

גםחדשלשוןממשהואועכ"פ ...במנהגיהםלהחזיקמאדחמורשאיסורספקשאיןר"לנוראבאופן

(ימ,נקיות"נפשותבזהלצודד rהקודשבלשוןללה"קוקרובדמיוןבדרךשנעשהאלאהספרדים,אצל
תכ"ט).
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נשכחה,הקודשלשוןכיטועןטייטלבויםואילוכך.סברוהםגםהעבריתהלשון

ה·המקורית,הלשוןמדבריושיעלהכמואו Iדיבורשפתחיתהלאמעולםכי

Ursprache , ביןשפהכשלעצמה,שפהשלבאפודיההכרוכהאפודיהאלאאיננה

איננהזושטענהיגלהרציניהיסטורי""שמחקרכמובןרבים.בלשוןשפהאושפות,

לפידיברושניביתבתקופתבארמית.כידוענכתבוהתלמודיםלחלוטין.מופרכת

תקנותלמןיוונית,הנהניםכתבובמקדשוארמית.יווניתטייטלבויםשלטענתו

עברית,דיברמארם,קרי Iהנהרמעבראברהםכלומרהעברי","אברהםואילועזרא.

מתבקשת:לכאורההשאלהארמית. Iקרי

דורקודםהלאהקודש,בלשוןדבריוכלהשלוםעליואבינואברהםדברלאלמהטעםוצריך

אבינואברהםאבללשונם,נתבלבלשאח"כאלא ...הקודשבלשוןרקהעולםכלדברוהפלגה

 ,)'כת(ימ,אחר?בלשוןגםלדברהוצרךולמההקודש,לשוןבלשונונשארהשלוםעליו

הסופר,עזראלגביוגם

כדיבתורהקוראשהקוראמהלעםמתרגםהמתורגמןנשיהאעזראמתקנתזההיהפניםכלועל

ישראלמלכותאזנמשךשהיההחורבןעדשנהמאותמארבעיותרולאהדברים]ענייןשיבינו

הלשוןהכלשילמדועזראתיקןלאולמהלמתורגמןהזמןבכלוהוצרכואדמתםעלושדריך

שגםנשתנהומהכלשונו,ועםועםככתבהומדינהמדינהבכלשהואכמוהכליבינווממילא

זה]כללהביןטעםןוצריךכ"זלהביןנעיוטעמאהלשון,שיבינואפשרותהיהלאעזראבימי

 .)'כת ,מקוצרציטוט(ימ,

לצייןוקשהארמית,היאאבינואברהםשללשונועברית,איננההעבריתכלומר

ואולם,לשונות.ביןכלשוןשפות,ביןכשפההקודש,בלשוןדיברושבהתקופה

שלו,והחיבורבלשןאוהיסטוריוןאיננוטייטלבויםכאן.מעניינתההיסטוריהלא

מאמרבכינוילהיקראמתאיםהיהאולי Iאחרשםבעזרתאותולחללהיהצריךאם

התיאולוגיהשללאפשרותביותרהגדולהמתנגד-מוסגרבכמאמרתיאולוגי·פוליטי

ביותרמהחדשנייםתיאולוגי·פוליטיחיבורכתבעוד,להתבררשעתידכפיהפוליטית

ונשכח].נבלעשזכרולמרות

עברית?היאהשפההאםשפה?אותהדוברימיהםמשה"?ה"ויואלנכתבשפהבאיזו

אתלהביןיכולתיבות,ראשיבפיענוחעזרהמעטעםעברית,קוראכלולא.כןהיא

הטמא,הלשוןאלאאבינו,אברהםשללשונושאיננההעברית,אבלהספר,לשון

שריפה:דינהעברית,שקראוהו
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אינםחכמיםותלמידיומצוותתורהשומריאשרהעצומההתמיהמגודלבהגיגיבקרבילביוחם

לשונםאתלנעריםספרבבתיללמודשמניחיםמההואנוראכיהעוון,חומראתמרגישים

למעלה,קצתשכתבתיכמוביה,איתבנזיקיןגומאדיןאשרעברית,אותושקודאיןהטמא

וכפירהמינותהמלאיםמספריהםומקורוהמיניםע"יונתחדששנתחברהלשוןבזהשכןומכל

תכז').(ימ,העולםמןולאבדולשרפושהחיובספקשאיןליצלן],ברחמנאר"ל

הלשוןהקודש,לשון"בבל".שלפניהלשוןהקודש,לשוןלהיותיכולהאינהגםהיא

(וגםהעולםמןאבדהכינוי,דקאלאשם,להשאיןהלשוןבבל,מגדללפנישל

הלשוןהקודש,לשוןכיסבורלהלן)(שידוןסופרהחתםכאפודיה).תתברראפשרותה

נעלמה,הלשוןאבלספריםוכ"דבודדותמליםנשארולגמרי,מאיתנונשכחהעצמה,

נשכחה:

הואשגםבזהומבואר ...סופרמהחתםשהבאתיכמולגמריהלשוןמאתנושנשתכחודאיוזה

בלשוןלדברבניהםאתהראשוניםדורותהנהיגושלאזהמהועלזהמהלדעתלבואתשםז"ל

תכא').(ימבמשנה.מועטיםומליםהתנ"ךספריכ"דלגמרי.מאתנוהלשוןשנשכחעדהקודש

הלשון?נשכחהמתי-מוסגר[במאמרנשכחה.עצמההלשוןאבלללשון,זכרהםהרי

ואמנםזה,אתזהסותריםנמצאיםטייטלבויםשלדבריוזה:במאמרמדלגאניכךעל

איננהעצמוטייטלבויםשלהשפהכך,ואםשכוחה].תישארהיאאבלחשובההסתירה

עברית.המכונההטמאהלשוןולאהקודשלשוןלא

הגלותברבים,גלותאוגלות,הגלות.לשאלתקשורה-לענייננונשובאם-בבל

במקומותגלויותשהיאוגלותאחד,ובמקוםשוניםבזמניםשהןגלויותגלויות.שהיא

מקומוהואעצמוהמקוםשגםוגלותממקום,גלותשהיאגלותאחד,ובזמןשונים

לושאיןריבויהזמנים,בגללולאהמקוםבגלללאגלויות,שהיאוגלותהגלות.של

ברבים.ולאביחידלאשהיאכן,אםגלות,קצבה.לושאיןריבויתכלית,

שנייה,שאלההיאגלומהלשםהשאלהראשונה,שאלההיאגלו","למההשאלה

באופניםלהישאליכולההאחרונההשאלהגםהשלישית.השאלההיאגלואיךוהשאלה

היאכ"איךגםלהישאליכולההיאאבלגלו,לאןהגלה,מיגלו,אופןבאיזהשונים:

בבל,גלויות, 'ד"ישראל.בהןשגלושונותגלויותאחריעוקבטייטלבויםהגלות?"

ומוצאיהן.תולדותיהןלכלהגלויותכלאחרכאןנעקובלא-)'זטש(ואדום"ויוןמדי,

לדוגמא:כךהשונות,לגלויותתכליותיש

האומות,לביןישראלאתהקב"ההגלהלא :)ב"ע(פ"זפסחיםבגמראמבוארהגלויותובטעם

להכניסאלאסאהזורעאדםכלוםבארץ,ליוזרעתיהשנאמרגרים,עליהםשיתווספוכדיאלא

האמונהלפרסםדהיינוגרים,עליהםשיתווספוכדישאמרבמהפירשובמהרש"אכוריך.כמה

שטו').ימ, (כוכבים.עובדיבשארגם
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לגלות:אחרותתכליותמיסיונרית.גלותתכלית,עםגלות

מאי ,'הנאםאתכםפרשתיהשמיםרוחותכארבעכיז"לשאמרו ...ע"ב) 'ג(תעניתובגמרא

הכיאידעלמא,רוחיבארבעדבדרתניכולישראלהקב"הלהרקאמרהכיאילימאלהרקאמר

בלאלעולםא"אכךרוחותבלאלעולםשא"אכשםקאמרהכיאלאליה,מיבעיבארבעכארבע

לישראל:הואברוךהקדושלהםאמרשכךתאמראםלישראל?(הקב"ה)להםאמרנמהישראל

פירושו,כךאלאלומר.לוהיהכארבע"בארבע"כךאםהעולם.רוחותבארבעאתכםשפיזרתי

 .)םש(ישראל]בלאלעולםאפשראיכךרוחותבלאלעולםאפשרשאיכשם

שכתוב]נמהרוכתיב"מאיפסחיםבגמראכךישראל?הצלתדווקאהיאהתכליתואולי

כמבוארהאומותלביןשפיזרןישראלעםהקב"העשהצדקהבישראלפוזרנוצדקת

שטז')(שם,וחלילה".חסלכלותםיכוליןאיןזהידישעלאח"כשם

ידועיםוודאיהגלות,"צמחה"שבגללןומהסיבותמהטעמיםאתעלםהיריעהמקוצר

גלותשהןולגלויותהגלות,שלה'איך'לשאלתנחזוראבלאחרים.וסיבותטעמיםלכם

גלותזוהייחידשהיאגלותברבים.ולאביחידלאשהיאלגלותגלויות.שהיאולגלות

היאאיןאבלביחיד,שהיאוהגלותמצרים.גלותזואחד,בזמןאחרלמקוםכולםשגלו

לארץלבואהאיסורשהיאגלותהמדבר,דורגלותהיאממקום,אלאלמקוםגלות

כלתוםערבמדברכולםשיישארובפירושהגזירהשהיההמדברדור"וגזירתהקודש.

שלאבפירושנקראמבוארשנה[ארבעים]המ'אחרגםבכפסוק],נקראכמבואר ,הדור

זולת,לאס'מבןוהיתריםשנהעשריםכ'מבןוהפחותיםויהושעכלבאלאלא"ייבואו

שכב')(שם,תלחמו".ולאתעלולאבאמרובפירושעליהםונאסר

הגלויותמכלנבדלתהטמא,הלשוןשלפניהגלותהנוכחית,הגלותבבל,גלותאבל

היחיד,שלבצורההגלותאיננההיאהאחרות,

שהיוהראשונותובגאולותוגו',ותטמעותביאמוהכתובעלבשלחפרשתמשה,בישמהוכתב

שהןובשלישיתלמקום,ממקוםהעברהאלאמחוסריךהיושלאיעבורעדאמריחדמקונציך

איןוהםמהםיודעיזשאיןומדינותמקומותוישלזה,מזהכללידיעהואיןקצוותבך'מפוזרין

 .)םש(מאתנו.יורעיז

מפוזריםהםשבההגלותביחיד,שאינההגלותכלקורםכןאםהיאהשלישיתהגלות

קצוותבכללך'היאהקודשארץגםזוובגלותמקום,בכלמקומםהארץ,קצוותבד'

היאזוגלות 3למה?הזו,הגלותגזירתאתמפראיננוישראלבארץשררמיגםהארץ.

כשלעצמו,החשדשלהארץ",כלפניעלנפוץ"פןהגדולהחשששלואישושואישורו

כלמפוזריןישראלשיהיוהגזירהשהיההאחרוןהגלותבזמן"אבלשיתברר.כפי

לארץמבבלהעולהש"כלבבל,אמוראימחשובייהורא,רבקובעהבבלי,בתלמודמוסגר,במאמר . 3

בעשה".עוברישראל
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ביחידשאיננההפיזור,גלותהיאזוגלותהמדינות'.'כלבכללא"יוגםהמדינות

בתודעתאףאלאעצמו,בפיזוררקלאמקודמותיה,שונה"זו"גלותברבים,ואיננה

במסוימות,המכירהתודעהאיננההמפוזרת,התודעהאוהפיזור,תודעתהפיזור.

היאאלאמסוים,במקוםשלאשלהיותבגלותאומסוים,במקוםלהיותשלאבגלות

באיההכרהלזה",מזהידיעהשאיןבאופןהואש"הפיזורבכךאפשריתהבלתיההכרה

אתיודעתשאינההתודעהמושאיה.כלאתלהכילהתודעהשלהעקרוניתהאפשרות

כןאםגלותלה.לעשותאפשראיוששםהארץכלפניעלנפוצושמושאיהמושאיה,

גלותעצמה,להמוכריםאינםשמושאיהגלותמסוימות,להשאיןגלותגלויות,שהיא

התודעה,שלהפיזורלעצמה.מושאיהאתלכפוףעצמה,אתלהכיריכולהשאיננה

איננוזהלהכילם.יכולהאיננהאבלהאחרים,במושאיםמכירההמפוזרת,התודעה

לעצמו,מסויםיחסמתוךאועצמו,בתוךהכללהכילשיכולהמודרניהסובייקטגם

הקאנטי:הסובייקטכדוגמת

דימויים,שלהרכבהמכילהבהסתכלותנתוןריבוישלשבאפרצפציהתמידזהותאותהשהרי

דימוייםהמלווההנסיונית,התודעהכיזו.הרכבהשלהתודעהעל·ידיאלאבאפשראיננהוהיא

שישבלבד,כךשמתוךנמצא ...הסובייקטשללזהותוזיקהלהואיןכשלעצמה,מפוזרתשונים

התודעהזהותאתשאדמהליאפשראחתתודעהבתוךנתוניםדימוייםשלריבוילקשרבידי

הדימוייםריבויאתלהשיגבידישישבלבד,כךעל·ידירקכלומר, ...עצמםאלהבדימויים

 " ...ושונהגווניםמרובהאנילייהיהכן,לאשאםשלי';'דימוייםלכולםקוראאניאחת,בתודעה
 .) B / 134הטהורה",התבונה"ביקורת(קאנט,

היאהסובייקט,שללזהותוזיקהלהשאיןכשלעצמה,המפוזרתהמפוזרת,התודעה

לקרואיכולהשאיננהאחת,תודעהבתוךריבוילקשרמסוגלתשאיננההתודעה

ותודעתהפיזור,תודעתאלאהפיזוררקאיננוכןאםהפיזור 4ולי'.'"שלילכולם

פיזורה.צורתיודעתשאיננהפיזורתודעתאלאהפיזורתודעתרקאינההפיזור

האימפריהשלההכרחעלכותבגוסטינוס-אולשפהמהמגדללשם,מהעירנחזור

שלכאינסטרומנטלשוןהשלטון.אתלאפשרכדיהכבושים,לשוןאתלשעבד

להרחיבלהםשבדו"הלשוןטייטלבויםאתגםמעסיקלשחרורשמתחזהשעבוד

חיתהכזכור,השאלה,לדברים-אחודים.לבבל,נחזורחלב').(ימ 5הציונות"גבול

תיאור,רקאלאשםלהשאיןוהלשוןהלשונות?הכללתשללנסנזקקומדוע

תמידהוא Dasetnה·היידגראצלכמוקאנט,אצלמכריעצעדהיא"שלי"לדימויםלקרואהאפשרות . 4

כאן.בכךנעסוקלאל"שלי".ביחס

שלה"הרחבה"למאפייןלרמוזאלאמתירלאהיריעהקוצרגבול:כמרחיבתלשון-גבול""להרחיב . 5

זה-הגבולאתוכמרחיקכמרחיבהלשוןקרי,טייטלבוים,משתמשבהםהדימוייםשניעלהשפה,

כ"רשת".והלשוןללשון,המשועבדיםהסובייקטיםוביןהלשוןשביןוזה-אחריםלשונותוביןשבינו
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שלפניהלשוןמהיהקודש?לשוןנקראהלמההלשונות,התנכלותשלפניהלשון

בבל?שלפניבלשוןשמותישהאםבבל?השם

השל"ה,שלבדבריודןטייטלבוים

דברימביןואיניאח"כוכתבהרמב"ןדבריוהביאהקודשלשוןנקראלמההמחקרעלשעמד

במקומההקושיאעדייןאבלהקודש,לשוןלשוננוקודיךאנולמהרקתירץלאהואכיהרמב"ן

ותמצית ...לבאראח"כוהאריךאותו.וקידשזהבלשוןיתברךהשםבחרבאמתלמהעומדת

אותמזכירהאדםובהיות ...ראשונותהםאמנםהסכמיותהקודשלשוןאותיותשאיןהדברים

 ...העולההכללוסיים ...צורותיתחרהממנוהפהוהבלההיאהרוחניותיתעוררבהכרחמהאותיות

הואהשםועצםמושאל,רקבעצםשמואינוזהבשמואחדכלשקודיךהעניניםאלולומררצונו

תלא').(ימ,שם]ניעויןיעיי"שהעליונהמהמרכבהמשתלשליםוהםבקדושהלמעלהדוקא

גםהיאבבלשלהאפוריהשאחרי?והלשוןשלפניהלשוןביןהיחסכןאםמהו

המבדלת;הזיקהשל,האפוריה,קריבבלשאחריוהלשוןשלפניהלשוןשלהאפוריה

הזיקהאתמעמידגםאבלשמבדיל ,הלשוניכאירועמועמדתבבלאם-אחרלשון

שלעיסוקוהריהגנאלוגיה,אפשרותאתביחיד,והלשוןבריבויהלשונותשל

ביחידהלשוןלומר'רוצהכאפודיה,עצמההזיקהאתמעמידהבשל"הטייטלבוים

 Urspracheה·אובבל),שאחריללשונותזיקהמתוךשלאכביכולנחשבת(כשהיא
שפהוביןכשלעצמהבינהשאיןכמימופיעההשל"הדברימתוךמבוארתכשהיא

מאפשרתבבל,שלהזיקה·המבדילהרקלענייננואוהזיקה,העמדתורקכלום,ולא

אפשרשאיכזיקהכלומרכשפה·שאחרי'כלומר'כשפה,השפה·שלפניאתלחשוב

הניסיונותכזיקה.אלאלהתממשיכולשאינווכהבדלבלבד,להבדילאלאלה

שלהעיוותאחרלהתחקותמנסיםהעשריםהמאהשלהגדוליםהפילוסופיים

המעשהשלהמוקדהואדטייטלבויםאליבאהעיוות,בלשון":דרה"ההויההלשון'

האפשר,מןשאיננומוקדשהואשוםעלדווקא(והפילוסופי),המחשבתי·לשוני

"מהבלוכך:דבריו.מתוךשמתלבנותהאפוריותמתוךמתבררתהזוהאפשרותואי

למדובר'דיבורביןהבדלבהשאיןהשפה-הקודשבלשוןצורות"יתהווההפה

המטונימיהשמות.בהשאיןהשפההריה,שלאלאהבנהשלענייןשאיננההשפה

השפהאתלומדיםאנו"היוםהטכנולוגיה;לשפתלמטאפורההפכההלשוןשל

הבנאיםשפתהגנום.מיפויפרויקטכשהסתייםקלינטוןקבעחיים",האלבראשבה

הדוברביןלדבר,הסימןביןהבדלאיןשבובמקוםייצוג,איןשבההמושלמת

המטאפורה,האםלמטאפורה,מקוםישהזובמטאפורההאםלדבר.לדבור,לדיבור

שבואחודים,הדבריםשבובלשוןהזו?במטאפורהעודאפשרייםהשם,הציטוט,

מטא·אלאמטאפורהתהיהלאהמטאפורהחזרה,יהיההציטוט"מהווה",הפההבל

כפשוטה.פורה

 2מטעם



 13 5עברית"שקראוהוהטמא"לשונם

1 

ו
1 . 

ו
ו
1 

ו
ו
1 
1 

להיאמריכוללאשלהשהסובייקטהשפהמשה"?ה"ויואלשלהשפהמהיהשאלהושוב

המפוזרת,התודעהלשוןלדבר?אפשרלשוןבאיזהאחר?בלשוןובשם 6בסוגרייםאלא

דבריהםכךהמשובש,הלשוןהואשיבוש,הואעצמו,בפנילשוןאיננוטייטלבוים,קובע

 ...הלשונותשיבשובכוונהאךבלע"זללועזיםבקיאיםהיוהקדמונים"גםסופר:החתם

איזהלהםלשבשאלאאחרתברירהלהםהיהלאלדבררצולאהקודששבלשוןלפי

אחרים,לשונותולאהקודשלשוןלאשאיננהזוהמשובשת,הלשוןתכ"א)(ימ,לשון"

וביןהייצוגביןשנמצאתהלשוןהמהווה",הפה"הבלממנהשניטלכוחה,שניטלהלשון

איכשלעצמה,בהלהכיראפשראילעולםאוניברסלית,איננהשלמה,שאיננהההוויה,

המובדלתהיאלפיכךדווקאואוליאופןובכלאחרים,מלשונותאותהלהבדילאפשר

המפוזרת.התודעהלשוןהיא·היאבאירופה),היידישעללדוגמאלחשוב(אםוהמבדילה

שלהגדולההכפירההיאבבל,שלפניהשפהכולה,ההוויהשפתהאוניברסלית,השפה

טייטלבוים.דןשבוהזוהרמספרקטעבקצרהאצטטהאחודים.הדבריםהיאבבל,

 ...הציטוט)אחדימידיבוא(תדגוםהקדושבזוהרשכתובמהלהעתיקדאיתיהעבידיותרולהבין

ממלליןדכדלהוןבגיןאלאאיתבלבלאמאילישנהוןתימאואיוזלה"ק:הפלגהדודעניךעל

אליןמליןתלייןדפומאוכמלולאדבעובדאבגיןסיועאלוןעבירקאלישנאההואהקודשבלשון

לאתתקפאיכלוולאלישנהוןאתבלבלראועללאוקמארבעואתרלההואסיועאעבדיוברא

ולאידעילאולעילאדחילאבגיןבעובדאאצלחולאלישנהוןדאיתחלףכיוןבלה"קדעותוהון

דילהון,תוקפאואתנוחיליהוןאיתחלשדילהוןלישנאאתבלבלוכדבלה"קבדאישתמודעי

ולישןביהואתתקפיביהידעישמיאחיליכלהרבלה"קתתאיואמדימלהוהאחזי][=תאת"ח

ויחדלומידדילהוןלישנאדאיתבלבלכיוןאיליךראועלביהאישתמודעיולאירעידלאאחדא

תכב'-(ימ,עכלה"ק"דילהון,בדעותאמידילמיעבדידעיולאחילייהואיתנווהאהעידלבנות

תכג')

ובתרגום:

'עושהלשוןאותוהקודש.בלשוןמדבריםשכולםמשוםאלאלשונם?התבלבללמהתאמרואם

לאותוהסיוע''נעשהובזההללו,הדבריםתלוייםהפהובדיבורשבמעשהמשוםסיוע,להם'

בלשוןרצונםאתלכפות/להתחזקיכלושלאלשונםהתבלבלכךובשללהקים,שרצומקום

לבדמכיריםולאיודעיםלאשהעליוניםכיוןבמעשה,הצליחולאלשונםשהוחלףכיוןהקודש

שהמליםשמהודאהבאתוקפם.ונשברכחםנחלששלהם,הלשוןוכשהתבלבלהקודש,מבלשון

אחדולשוןבהם,ומתחזקיםבהםיודעיםהשמיםחיליכלהקודשבלשוןהתחתוניםשאומדים

העיד,לבנותויחדלומידלשונם,שהתבלבלכיוןאלוכךומשוםמכירים,ולאיודעיםאינם

הקדושה.לשונוכאןעדשלהם,רצוןבאותודברלעשותידעוולאחילםנשברשהדי

שומריבלשונםנקראאדוקים"נכיבסוגריים:הטמאהלשוןמתוךעצמואתטייטלבויםמצייןאפואכך . 6

התורה]"
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ומיהומשובשת,בארמיתהמשובשת,בשפהנכתבהתלמודים,כמוהקדוש,הזוהר

צרכיואדםישאל"אלכיקובעתהגמראהבבלי.התלמודהארמית?שלהגדולהשונא

"וצריךמשה":ה"ויואלשואלכךועללו",נזקקיךהשרתמלאכישאיןארמיבלשון

בעיניהםמגונההואיהיהולמההקודשללשוןקרובזהשלשוןמבוארשהרילמהטעם

עלשאוסרהחיבור,נכתבשבההשפההתלמוד,שלהשפהלשונות?"משאריותר

לשוןדובריהשרת,מלאכיבעיניהמגונההשפההיאנכתב,בהלשוןבאותההשימוש

כךמשוםהקודשללשוןקרובשהואהטעםשמזהלי"ונראההמחבר:תשובתהקודש.

וטפירבינושכתבלמהדומהשנשתבשלשוןכמושהואלפיבעיניהם,מגונההוא

האפשריתהלשוןכלומרתכח').(ימ,הכוונה"שעוקרממהכוונהבלאעדיףנשיותו]

הלשוןהנבחרת,הלשוןהיאהמגונהוהלשוןהמגונה,הלשוןהיאהשלישיתבגלות

לשוןתמידהיאכשלעצמה,עצמה,שלהיאאיןלעולםכיעצמה,משלשםלהשאין

האחר·בשיבוש.ולעולםהאחר,של

טייטלבוים-קצרותפתיחותרקהןהמשובשתהלשוןהמפוזרת,התודעההשם,עשיית

הלשון,שלהאפשרותולאיהלשוני,להכרחלשם,העירביןלשפה,המגדלביןמדלג

ולמסקנהולאוניברסליזםללשוןהשוליים,ילמחשבתבניגודהמשובשתלשפה

הציונות.לגביבבלוממגדלהשלישיתהגלותמהבנתממנה,גזרשהואהפוליטית

כלשלהשורשהמדינה·ציונית,שמכונהמהאתלתאריכולותלאוהפרצותהעבירות

הלאומיותכולו.העולםשלהטומאההיאבלשונוהציונותמתחברות.שאינןהקטגוריות

הלשונות,התנכלותהואהראשוןהלשוניהאירועבלשון.היאוהכפירההכפירה,היא

שלהציונות,שלהגדולההכפירההלאומי·ציוני.האירועהואהנוסףהלשוניהאירוע

הלאומיות,האוניברסלית.השפהדרךבבל,מגדלדרךלעבורחייבתחיתההלאומיות,

כאן.דנולאשבההלשונית,הרשתאתמחייבתהסובייקט,לפניהסובייקטהעמדת

שלבתיאורוהלאומיותאבלהארץ",כלפניעלנפוץ"פןהיהבבלשלהגדולהחשש

לאוניברסליות.נדרשתטייטלבוים

זהוכלהקודש,בלשוןגדולותמכשולותחשששראוהטעמיםמןכמהלמעלהכתבתיהנה

שלבדורובטלכבראבלשהיהמעשהרקהפליגהדורעניךשהיההקודמיםבדורותהיה

יתמיאבןאבלהלשון,מהםניטלשפתאוםכזהגדוללנסשזכההשלום,עליואבינואברהם

אומנותותפשומינותהעולםכלשנתמלאוהאפל,השפלבדור rיתומיםבניניחומיםריתמי

תכ"ו). ,'מי(הפלגהשבדוראבותיהם

שמתבררהמשובשהלשוןשביןההבדלעללהעירמיותרזהאיןהרילהרחיב,המקוםכאןאיןאםגם . 7

השיבוששלהמעשהביןבקצרהאוהשולי,עלוהמחשבההרב-תרבותית,המחשבהוביןזהבמאמר

הרב-תרבותיות.במחשבתהמקוםשלהמאשררהמיקוםוביןהגלות,מחשבתמתוך

 2מטעם



 13 7עברית"שקראוהוהטמא"לשונם

השיבושהאםהאוניברסלי.אתלהחזירבבל,למגדללחזורניסיוןהיאהלאומיותכלומר,

אפשרית?המפוזרתהתודעההאםאפשרי?

פניהריבויעלבבלשלהאפוריהסביבחגותשכולןבלבדפתיחותבוישהזההחיבור

מתוךבכללהשפהואתבפרטהעבריתאתלחשוב sטייטלבויםשפתחהפתחוסביב

עברית.שאיננההעבריתשלהגנאולוגיהמחשבת

הקודשלשוןשלכשם,העבריתשלכשפה,העבריתשלהעברית:שלהגנאולוגיה

עבריתובמלהבשםהמשורשתהנוצרית·יהודיתהגנאולוגיהשל , Urspracheוה·

הלשוןמחשבתמתוךהגלותמחשבתהמשובש,הלשוןשלהקטגוריהכהיסטוריה,

מתוךהאוניברסלישלוכסובייקטסובייקטבצורתשמתלבשתהלאומיותהמשובש,

שלהסובייקטקרי,הסובייקט,שלההתרחבותתאוותהיאשצורתהלשוניתרשת

עלנסמכיםכולם-הלאומיותבצורתעצמואתומאשררעצמואתמבדילאשרהכוליות

'"במחשכיםהעברית:שלהגנאולוגיהומחשבתחשיבתאתומחייביםבבלשלהאפוריה

סנהד'בבלי,(תלמודבבל'."שלתלמודה'זהירמיה:רביאמרעולם',כמתיהושיבני

"המסורתשמכונהבמהגםמופיעותועברית·כשםהעבריתובבל·כשם,בבל .)א"עכך'

להיותיכול"עברית"הפרטיבשםהשימושכמובבל,בשםהשימושהנוצרית-יהודית".

ועדהשוניםבדורותו"גלגוליה"המלהשלמההיסטוריהשונים,למחקריםמושא

למחקריםמושאלהיותיכוליםהמיתוסמקורותאוהמיתוסגםהפונטיקה;לגלגולי

לטייטלבוים,ובהתייחסזהבחיבורהגנאולוגיהונו'.סוציולוגייםבלשניים,היסטוריים,

מתבררתבבלכפויה.כאפשרותעצמהההיסטוריההופעתאתשמגלההעבודהפירושה

במסורתמופיעיםשהםכפיהעבריתוהשפההשםשלבאפודיהשכרוכהכאפודיה

בבל,שלהאפוריהבעצםכרוכהזומסורתשלשאפשרותהעקא,ראהנוצרית-יהודית.

שלגופא,המסורתשלוהאפשרותהזוהמסורת-האחדאופנים:בשנילפחותוזאת

האירועאל,חוזרולשוןלשוןשביןבהבדלשמצויהלשוניוהגלגולהלשונות,ביןההבדל

כיסודוהרצףההמשכיותאתשמאפשרהלשוניוהגלגולההבדלהשלכאירועבבל,של

ןונקבעתהנוצרית-יהודיתהמסורתגבולותאתקובעתשהיאבאופןבבל-וכןהמסורת.

 ) Ursprache ·ה(בבלשלפניהשפהושלבבלשלהאפוריהמתוךהיאגםמאפשרתבה],
היאגםשצריכהבזיקהוהאוניברסליהפרטישביןהמתמדתהזיקהאתשאחריהוהשפות

מספרותחלקאופלפולשלחיבוראיננוהואחסידי,חיבוראוהלכתיחיבוראיננומשה""ויואל . 8

הנזכרים,מהז'אנריםאחרבכלמשתמשהואדרשנית;ספרותולאקבליחיבורלאהואה"חרושים",

תאפייןאשרוהקטלוג,האפיוןתשוקת(למרותמסויםלז'אנרכשייראותולאפייןאפשראיאבל

היסטורי·חיבורשלאוראיתיאולוגי,אופילוסופיחיבוראיננוהואכן,עליתרכאחר).אוככזהאותו

בנבכיטייטלבויםשלהמקטלגהאפיוןעלמלאויתורמתוךנכתבהזההחיבורבלשני·סוציולוגי.

הריסציפלינות.
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אוהיסטוריה,להציעמבקשתאיננהכאמור,הגנאלוגיה,גנאלוגית].מבוררתלהיות

האחר];שלנרטיבשלבמובןלאואףאחר,נרטיבשלבמובן[לאאלטרנטיביתהיסטוריה

ההיסטוריה,הופעתאתשמאפשרהמקוםהעמדתואתהמקוםאתומגלהמבררתהיא

הלוגיקהאוהסיפור,מתרחששבוהעין,מןהסמויהמקוםבכלל.הסיפורהופעתאת

עליוונסמכתכנשענתהיאגםמתגלהואשרבו,ותומכתבסיפורהשולטתהסמויה

אליבאכילצייןדיסמוי.במאבקכרוכה , ex nthttoשיצירתוכזההואהזה,המקום-

הנוצרית-יהודיתשהמסורתכפימשתלשלאיננועבריתוהמושגהשםדטייטלבוים,

בבל)שלהאפוריהמתוךנדון(כשהוא"עברית"הפרטיהשםוכיאותו,לתארמבקשת

שהואכמהלהתברריכולפרטישםאפילוכילהבחיןכדיבבל,שלהאפוריהעלנסמך

דטייטלבוים,אליבאהפוליטי.במחשבתכרוךעצמוהואקרי,"טבעית",מורשהאיננו

בפרט,היהודיתוהלאומיותבכללהלאומישלהעמדתואופןאתמסבירההגנאלוגיה

הזיקה(העמדתלעבריתזיקהמתוךהיהודיתהלאומיותאתלחשובשאיפשרההיא

ואתשלהההיסטוריהאתשמאפשרמהקרי,כ"טבעית",העבריתוביןהיהודישבין

"יהודי"למושגהמקוםאתהכשירהאוהגנאלוגיה),מתוךמתבררשלהההיסטוריות

וכמבדילהכלשון·שלו,שמופיעללשוןזיקהמתוךכסובייקט,במודרנהנטבעשהואכפי

טייטלבויםאצל[ותמידהמקוםגם .הנוצרי·יהודיהסיפורבתוךכלאוםאותוומחברת

מפתחשאותהוהגלויותהגלותשלהפנומנולוגיהאוכאי·מקום;גםמתבררהמקום

עצמו,טייטלבויםכגוןהחושבשלומקומועצמה,הגנאלוגיהמחשבתשלטייטלבוים]

העבריתשלהאפוריהבבל,שלהאפוריהאלוחוזריםהגנאלוגיהבעבודתנפקדיםאינם

בההגנאלוגיתהמחשבהכמוקדמשמשותכאפודיה,והעבריתבבלהמקום.שלוהגלות

טייטלבוים.פתח

מייזלסרותוערכה:תירגמה
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