
  
 

ן ָלִדים ּגַ ַלִים ָהִראׁשֹון ָהִעְבִרי ַהּיְ ירּוׁשָ   ּבִ

ָאה ְלַמְעָלה ִלְפֵני ָנה ִמּמֵ י ׁשָ ַגּנֵ ָלִדים ּבְ ַלִים ַהּיְ ירּוׁשָ רוּ  ּבִ ּבְ ֹכל ּדִ  ּבְ
פֹות ן :ָהׁשֲ רוּ  ְיָלִדים ּגַ ּבְ ּדִ רוּ  ְיָלִדים ְוַגן, ִאיִדיׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ּבְ ּדִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ן ְועֹוד, ַלְאִדינוֹ  רוּ  ְיָלִדים ּגַ ּבְ ּדִ רוּ  ְוַגן, ֲעַרִבית ּבוֹ  ׁשֶ ּבְ ּדִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ְרִסית יתַר ֻמגְ -ְוַעְרִבית, ּובּוָכאִרית, ּפַ  ָהָיה ְיהּוִדית ֵעָדה ְלֹכל, ּבִ

ן רוּ  ּבוֹ  ִליָלֶדיהָ  ּגַ ּבְ ַפת ּדִ ׂשְ ה ַעד אּוָלם. ָהֵעָדה ּבִ ן ָהָיה לֹא ַעּתָ  ּגַ
רוּ  ֶאָחד ּבְ ּדִ   .ִעְבִרית ּבוֹ  ׁשֶ

ה ַנת ְוִהּנֵ ׁשְ ְתָחה) 1903( ג"התרס ּבִ ֶנת ּפָ ּנֶ ַבע ַהּגַ יִסין ֱאִליׁשֶ ן ּגִ  ּגַ
ַלִים ִראׁשֹון ִעְבִרי ירּוׁשָ ן. ּבִ ּגַ רוּ  ּבַ ִעְבִרית ַהְיָלִדים ְיַדּבְ ֲחקוּ  ּבְ  ִויׂשַ

ִעְבִרית ית ָהָאֶלף אֹוִתּיֹות ֶאת ִיְלְמדוּ , ּבְ  ִלְקרֹאוּ  ָהִעְבִרי ּבֵ
ִעְבִרית   .ּבְ

לָּ  לֹא ַאְך  ימוּ  םּכֻ רוּ  ִהְסּכִ ַדּבְ ּיְ ִעְבִרית ׁשֶ ה ָהיוּ , ּבְ ֵאּלֶ בוּ  ּכָ ָחׁשְ  ׁשֶ
ָהִעְבִרית ׁש  ְצִריָכה ׁשֶ ּמֵ ה ֶאת ַרק ְלׁשַ ִפּלָ  ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ְוִלּמּוד ַהּתְ

ְלחוּ  לֹא ּבוֹ  ַגןלַ  ַהְיָלִדים ֶאת ׁשָ ֲחִקים ׁשֶ ִעְבִרית ְמׂשַ  ּוְמׂשֹוֲחִחים ּבְ
ִעְבִרית   .ּבְ

ַנת ָהִראׁשֹון ַהּיֹום ּמּוִדים ִלׁשְ יעַ  ַהּלִ ַבע, ִהּגִ ֶנת ֶוֱאִליׁשֶ ּנֶ ה ַהּגַ  ְמַחּכֶ
ַער ַ ׁשּ ָלִדים ּבַ בֹואוּ  ַלּיְ ּיָ ָבר ָחְלָפה, ׁשֶ ָעה ּכְ א לֹא ֶיֶלד ְוַאף ׁשָ   .ּבָ

ה ֵמֵעֶבר, ּוִפְתאֹום ּנָ ֶנת רֹוָאה ַלּפִ ּנֶ  ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב ֶאת ַהּגַ
ֹכל ַמֲחִזיק ְמָחה וֹ אֹות ּומֹוִביל ֶכדנֶ  ַיד ּבְ ׂשִ ן ֶאל ּבְ הּ  ַהּגַ ּלָ ן, ׁשֶ  ַהּגַ
  .ָהִראׁשֹון ָהִעְבִרי

אֹוָתהּ  ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב ִנים ֵמֲחׁשּוֵבי ָהָיה ָהֵעת ּבְ  ָהַרּבָ
ים ָפַרּדִ ַלִים ַהּסְ ירּוׁשָ ל ְסָגנוֹ , ּבִ י ָהַרב ׁשֶ י ֶהָחָכם' ָהָראׁשִ אׁשִ ' ּבָ

אּול ַיֲעקֹב ָהַרב ר ׁשָ ע. ֶאְלָיׁשָ ֵרה ַאְרּבַ ָנה ֶעׂשְ  ַיַחד ֵהִקים קֶֹדם ׁשָ
ן ֱאִליֶעזֶר ֲחֵברוֹ  ִעם ַעד' ֶאת ְיהּוָדה ּבֶ  ְלִחּדּוׁש ' ִעְבִרית ְלָלׁשֹון ַהּוַ

ָפה ָ ׁשֹוֶנה, ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב. ָהִעְבִרית ַהׂשּ ָאר ּבְ ְ ֵני ִמׁשּ  ַרּבָ
ַלִים א, ְירּוׁשָ ָרׁשֹוָתיו ֶאת ָנׂשָ ִעְבִרית ּדְ ֶקת ָצָחה ּבְ   . ּוְמֻדְקּדֶ

ָכָדיו ָחׁשּוב ָהָיה ֵמִאיר ַיֲעקֹב ַרבלַ  ּנְ ָאר ׁשֶ ָרֵאל ַיְלֵדי ּוׁשְ , ִיׂשְ
רוּ  ִעְבִרית ִויׂשֹוֲחחוּ , ִעְבִרית ְיַדּבְ ם ָרָאה ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב .ּבְ  ּגַ

ַגן ְוָיַדע ,ַהּנֹוָלד ֶאת ָלל ַיְלֵדי ֶאת ָאֵחדיְ  ִעְבִרי ׁשְ ַחת ָהֵעדֹות ּכְ  ּתַ

 ֶׁשל ְׂשָפָתם – ַלְאִדינוֹ 

 ְסָפַרד יְיהּודֵ 
 ַהָּׂשָפה. ְוֶצֱאָצֵאיֶהם

, ְסָפַרִּדית ַעל ְמֻבֶּסֶסת
  .ַוֲאָרִמית ִעְבִרית

 ָׁשָפה – ִאיִדיׁש 

 ַלְּיהּוִדים ְמיֶֻחֶדת
 ,ְּבֵאירֹוָּפה ֶׁשָחיּו

 ֵמִעְבִרית ַהֻּמְרֶּכֶבת
 ְוִנְכֶּתֶבת ,ְוֶגְרָמִנית

    .ִעְבִרּיֹות ְּבאֹוִתּיֹות

יתַר מּוגְ -ַעְרִבית   ּבִ
 ֲעַרִבית ָׁשָפה -

 יםַלְּיהּוִד  ְמיֶֻחֶדת
 ,ְּבָמרֹוקוֹ  ֶׁשָחיּו

, ֵמֲעָרִבית ַהֻּמְרֶּכֶבת
 ְסָפַרִּדית, ִעְבִרית

 ְוִנְכֶּתֶבת ,ְוָצְרָפִתית
  .ִעְבִרּיֹות ְּבאֹוִתּיֹות

ַעד  ִעְבִרית ְלָלׁשֹון ַהּוַ
 ְּכיֹום ִנְקָרא –
 ַלָּלׁשֹון ָהָאָקֶדְמָיה'

 ַּתְפִקידוֹ ', ִעְבִריתהָ 
 ְוִלְקֹּבעַ  ִמִּלים ְלַחֵּדׁש
 ַּבָּׂשָפה ֲאִחיִדים ֻחִּקים

 .ָהִעְבִרית



  
 

ָפה ָפה, ַאַחת ׂשָ ָ ּדֹור ְלַאְחדּות ִיְגרֹם ְוָכְך . ָהִעְבִרית ַהׂשּ א ּבַ  ַהּבָ
ל ָרֵאל ַעם ְקִהּלֹות ׁשֶ ָאֶרץ ִיׂשְ ן ֶאל ְנָכָדיו ֶאת ֵהִביא ָלֵכן .ּבָ  ַהּגַ

  .ָהִעְבִרי

ֶנת ּנֶ ַבע ַהּגַ ל ֱאִליׁשֶ ְך  ּכָ ה ּכָ ׁשָ  ְיָלִדיםהַ  ֶאת ִלְראֹות ִהְתַרּגְ
הּ  ַגןבַּ  ִראׁשֹוִניםהַ  ּלָ ָלה ׁשֶ ֵניֶהם ֶאת ְוִקּבְ ְמָחהּבְ  ּפְ ִ ה ׂשּ   .ַרּבָ

ר ֲאׁשֶ י ָראוּ  ּכַ ַלִים ַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ דֹוֵלי ֶאָחד ּכִ ִנים ִמּגְ ל ָהַרּבָ  ׁשֶ
ַלִים , ָהִעְבִרי ַגןלַ  ְנָכָדיו ֶאת ֵמִביא ,ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב, ְירּוׁשָ

ם ֵהֵחּלוּ  בֹות ָלֶלֶכת ֵהם ּגַ ִעּקְ ם ּבְ  ֶאל ַיְלֵדיֶהם ֶאת ְוֵהִביאוּ  ַרּבָ
ן ַדל ְוָכְך , ַהּגַ ן ּגָ ְהֶיה ַעד ְוָצַמח ַהּגַ ּנִ ֶאֶפס ָמֵלא ׁשֶ   .ָמקֹום ּבְ

  

  )על ידי שרון פנגלה, 74' עמ 'זכרון מאיר' ספר ועובד מתוךנערך (

י ָחָכם אׁשִ  ֹּתַאר - ּבָ

 ָהָראִׁשי ַלַרב ַהִּנָּתן
 ִּבְתקּוַפת ַהְּסָפַרִּדי
 יָהעֹותּוָמְאנִ  ַהִּׁשְלטֹון

 ַהֹּתַאר .)ַהּטּוְרִקי(
  .ַחָּייו ֹּכל אֹותוֹ  ְמַלֶּוה


