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על אליעזר בן–יהודה ) ,19221857להלן:
אב"י( נכתבו לפחות תשעה ספרי ביוגרפיה
בעברית ובלשונות אחרות ,מהם עוד בחייו ,וכן
ביוגרפיות קצרות שפורסמו בעיתונים ובכתבי–
עת ואוטוביוגרפיה חלקית 1.ואין תמה בכך ,שכן
הוא היה דמות ייחודית נודעת ביותר ,וחייו היו
ססגוניים ועתירי עלילה .עתה נוסף ספרו של יוסף
לנג ,ואין הוא כמי שמכניס תבן לעֲפריים ,חרף
הגודש הפרטני שבו.
אפתח במה שנראה לי ראוי לשבח בספר זה —
שהוא ספר מחקר ולא סיפור ביוגרפי .הוא מבוסס
על שפע תיעוד מארכיונים מרובים וכן על כתבים
בעיתונים ובכתבי–עת מימי אב"י ומאוחר יותר ,על
מחקרים וגם על רומן היסטורי — 'ארץ לא זרועה'
מאת ישראל זרחי — 2שזיקתו לאב"י אינה צפויה.
שנית ,לנג דן בתחומים המרובים בכתביו ובפועלו
של אב"י ,לא רק או בעיקר כמחיה הלשון העברית,
כפי שרוֹוח בכתובים ובפזמונים עליו ,אלא גם
כאיש עיתונות ,כמשתתף בשיח ובמעשה הפוליטי,

הציוני והיישובי ,כמעורב בחינוך העברי החדש,
כמחבר ספרים ,שירים ומחזה ולא רק כפובליציסט
וכן כמבוקש בחברת ציירים ומוזיקאים .שלישית,
לנג אינו מייפה את דמותו של אב"י ,אלא דן
בפעליו החיוביים כמו במגרעותיו ,ביחסיו הקשים
עם אישים מרכזיים )בהם :פרץ סמולנסקין ,משה
ליב ליליינבלום ,יהודה ליב גורדון ,יוסף קלוזנר
ויעקב שרתוק( ,ובקווים השליליים בעליל באופיו.
אפרט מעט בפעליו העיקריים בעקבות האמור
עליהם בספר הנדון 3.בפועלו בהחייאת העברית

ביוגרפיות — ראו בספר הנדון את הכותרים הבאים
בביבליוגרפיה ,עמ'  85ואילך :בריינין ,ספר הזכרון;
הכהן ,תולדות אב"י; חב"י ,הלוחם המאושר; חב"י,
חייו ומפעלו; חב"י ,אליעזר; חדד ,החלום ושברו
)בצרפתית ,איני יודע אם זה תרגום האוטוביוגרפיה
המובאת בהמשך(; סנט ג'ון ,שפת הנביאים )באנגלית,
גם בתרגום עברי(; קלוזנר ,תולדותיו; קלוזנר ,בן–יהודה
)לנוער(; ואולי גם :קלוזנר ,אגדת חייו )קובץ מאמרים

על אב"י( .נוסף על אלה פורסמו ביוגרפיות קצרות שלו,
לדוגמה :גולדמן ,בן–יהודה .אוטוביוגרפיה — החלום
ושברו )ראו בעמ'  ;853תולדותיו עד שנת תרמ"ב(.
נראה שראוי היה לפרסם בנפרד רשימה כוללת של
הכתבים הביוגרפיים השלמים והחלקיים על אב"י.
תל–אביב תש"ו.
כדי לחסוך בהערות לא הפניתי אל הספר בכל עניין
הנדון להלן.

1

2
3

˜ ˙ „ ¯ ± ∏ μ ≠ ± ∏ ± ß Ó Ú ¨ Ë ¢ Ò ˘ ˙ Ê Â Ó ˙ ¨± ≥ ≤ ‰

˜˙„¯±∏≤ ‰

·„ÏÂ‚ÈÈÙÂ ‰„Â‰È≠Ô
·˜¯ÍÂ˙Ó ‰¯ÂË˜È
ÈÓÈ¯ÂÙ‰ ÔÂ˙ÈÚ‰
¯„‡© ßÌÈ„Â‰ÈÏß
˙¯˙ÎÈ¯Ú· ®Ú¢
˜„ÔÓÏÈÒ ‰„Â‰È ˘È

Ï‡Ïˆ· ˜ÁˆÈ

ראוי לציין ארבעה תחומים :הוא יצר מילים
חדשות )תחדישים(; חיבר מילון רחב היקף וכלל
בו גם את המילים החדשות שיצרו הוא ובני זמנו;
היה אבי הסגנון העברי החדש ,הירושלמי ,שהיה
מנוגד לסגנון שרווח בספרות העברית החדשה
של אותו זמן בהנהגת חבורת סופרי אודסה; היה
ראש המצדדים בהגייה )או בהברה( הספרדית
ואחד משני האישים שהביאו לניצחונה לכאורה.
לנג טוען כי אב"י גם היה מעורב ביותר במלחמת
השפות נגד חברת 'העזרה' של יהודי גרמניה,
שהחליטה כי הלימודים בטכניון ,שהלך ונבנה
באותם ימים ,יתקיימו בגרמנית )עמ' .(766721
אולם לדעתי מעורבותו בפרשה זו הייתה שולית,
גם עיתוניו לא יצאו לאור באותו פרק זמן .בהקשר
זה יש להוסיף כי אב"י כמובן התנגד לשימוש בכל

שפה שאינה עברית ,ויצוין כי איימה עליה ביותר
היידיש .הוא גם סבר כי אנשי העלייה השנייה לא
יחדילו את הדיבור ביידיש ביישוב וכתוצאה מכך
יתרחקו הספרדים מאחיהם עוד יותר.
בעיתונות פעל אב"י כפובליציסט משנת
 — 1879וראשון מאמריו' ,שאלה נכבדה' ,פורסם
ב'השחר' בשבתו בפריז — וכמו"ל ועורך משנת
תרמ"ג ,בשבתו בירושלים .עיתוניו הם ראשית
העיתונות העברית המודרנית והחילונית בארץ .בין
מאפייניהם יצוינו לחיוב היותם עיתונים ערכיים
ביסודם שנאבקו לרוב על עניינים ציבוריים,
עיתונים לוחמים שלפעמים לא נרתעו מפרסום
דעות גם כאשר סיכנו בכך אינטרסים חומריים
של בעליהם; הם פרסמו בגודש את דברי יריביהם;
הם כללו בתוכם מדורים לתחומים מיוחדים
ונדפסו לצדם מוספים מיוחדים :ללשון העברית,
לילדים )חלק מהמזמן כעיתון נפרד 'עולם קטן'(
לחינוך ,לישיבות; פורסמו בהם יצירות מהספרות
העברית החדשה יותר מאשר בכל עיתון וכתב–עת
עברי בארץ בזמנם ,פרט אולי ל'הפועל הצעיר';
והם כללו לראשונה בארץ תחומים כמו אפנה.
בין מאפייניהם לשלילה יצוין כי הם לא הקפידו
לבדוק את אמִתוּת מה שהתפרסם בהם; לא נרתעו
מסנסציות ,במיוחד בעריכתו של איתמר בן–אב"י;
לפעמים קיבלו או תבעו כסף תמורת פרסום חומר
מערכתי; עיתוני בן–יהודה יצאו לאור באופן
לא סדיר עם הרבה הפסקות; כנראה פרט לשנה
אחת הם נתמכו בכספים על ידי גורמים ציבוריים
)בהם 'חובבי ציון'' ,אליאנס' ,הברון רוטשילד,
וגם 'היישוב הישן' האשכנזי( ומה שחמור יותר,
הפרסומים כוונו לרצות את התומך בעיתון באותו
זמן; ולבסוף ,עיתונו יצא במשך כשנה וחצי
) (19101909בשיתוף עם מו"ל שדבק בו כתם
מומרות ,שלמה פיינגולד.
אשר למעורבותו של אב"י בשיח הציוני ,ראוי
לראות בו אחד ממבשרי הציונות .כבר במאמרו
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הראשון' ,שאלה נכבדה' ,שפורסם כאמור בשנת
 ,1879הגדיר את היהודים כקולקטיב שיש לו
מוצא אתני משותף ,ושזכותו להתגדר כאומה.
הגיעה העת ,קבע ,שיתקבצו היהודים במולדתם
ההיסטורית ,שכן כדי לשרוד הם צריכים מרכז
ללאומיות ,לכן על ארץ–ישראל להיות לא רק
מרכז רוחני אלא גם מרכז מדיני.
הוא היה אפוא הראשון שהטיף לציונות מדינית
חילונית ומראשוני הציונים המדיניים ,וקדם בכך
להרצל ,שאותו העריץ .אולי בשל כך היה אב"י
תומך נחרץ בתכנית אוגנדה והיה מוכן אפילו
שידברו בה באנגלית כשלב ביניים ,ואחרי שתכנית
זו כשלה צידד עת ארוכה בטריטוריאליזם .ואף
זו ,שלילה נחרצת של הגלות הייתה רכיב יסודי
בתפיסתו ,עם זאת הניח שגלות בהיקף כלשהו
תוסיף להתקיים.
אשר למעורבותו בחיי היישוב ,היו תחומים
שבהם היה עקיב ,ראש לכול ביחסו לעברית כיסוד
ראשון בחשיבות לקיום יהודי לאומי ,יסוד שהגשים
למעשה בחייו ובחיי משפחתו ,שדיברה עברית
בלבד .רכיבים מודגשים פחות היו שעל היהודים
להתעתמן ,חרף אי הנוחות והמגבלות שבכך ,כגון
החובה להתגייס לצבא העות'מאני .אך היו תחומים
חשובים שבהם שינה את עמדתו ,לא אחת משיקולי
תועלת .כך היה ביחסו לדת וליישוב הדתי — אף כי
היה חילוני ,כאשר עלה לארץ התנהג כדתי ,נמנע
מלמתוח ביקורת על הפרושים האשכנזים שתמכו
בו בכסף ואף כתב בזכות החלוקה; משחדלו
לתמוך בו שינה עמדתו והיה מתנגד נחרץ להם.
אך בשנותיו האחרונות שוב נקט עמדה פייסנית
כלפי 'היישוב הישן' האשכנזי ,ולמשל בירך על
הקמת 'אגודת ישראל' בשנת  .1912גם את יחסו
אל 'חובבי ציון' והחברות 'אליאנס' ו'העזרה' שינה
על פי מידת התמיכה בו.
בתחום המעמדי ,עיתוניו של אב"י תמכו
לרוב בברון רוטשילד ובפקידותו ובאיכרים כנגד

הפועלים .עמדה זו לא הייתה מנותק מהתמיכה
הכספית של הברון בו ובעיתוניו ,אך הייתה בכך
גם מעין נימה עקרונית — כדבריו' ,שיטתי לעמוד
לימין החזק' )עמ' .(133
לנג מציין עוד את השפעתו המרובה של
אב"י על בית הספר העברי בארץ ,כמי שהיה
'מורה המורים' )עמ'  .(242238אך נראה לי כי
השפעתו הייתה 'בעיקר בהשלטת השפה העברית
בבתי הספר ובהעמקת הרוח הלאומית בהם' )עמ'
 ,(241כדברי לנג ,ולא מעבר לכך ,וגם השפעתו
זו צוינה בעיקר על ידי כמה ממעריציו–תלמידיו
)דוד יודילוביץ' ויהודה גרזובסקי(.
לנג עוסק כאמור גם במגרעותיו של אב"י.
אפרט מעט על תכונותיו ואפתח בתכונותיו
החיוביות .אב"י הגשים לרוב את הערכים שהטיף
להם ,אף כי לא תמיד; ביותר עשה כן בהחייאת
העברית ,גם בהתעתמנות .לא אחת הוא דבק
בעקרונותיו חרף ההפסד החומרי שהיה כרוך
בכך ,כגון בביקורתו על אחד העם ועוד הרבה.
לעומת זאת הוא הואשם בפרוץ מלחמת העולם כי
הטיף ליהודים להישאר בארץ והוא עם משפחתו
נמלטו לאמריקה .הוא היה נחרץ בפועלו ,לרוב
לחיוב ,כגון עמידתו על כך שבנו בכורו ידבר רק
עברית מראשיתו חרף האזהרות כי הדבר יפגע
בהתפתחות הילד ,אך גם לשלילה ,כך למשל,
הוא נטר למתנגדים לו.
מגרעותיו של אב"י לא מעטות היו ,מהן
קלות ,כמו רגישותו לכבודו ,ומהן חמורות יותר.
האופורטוניזם שלו ,שהיה לא אחת פרי שיקול
תועלתני ,צוין והודגם לעיל .חמורה יותר הייתה
אנוכיותו .הוא נשא אישה אף כי הוזהר שמחלת
השחפת שלו מסכנת אותה .הוא לא היה אב מסור
לילדיו ולא הרעיף עליהם אהבה ,פרט לבנו בכורו;
אפילו לא לבתו החולנית ז ִלפה .מתמיהה במיוחד
מידת השנוררות שבו .אמנם בשנותיו הראשונות
בירושלים הוא סבל מחסור ,אולם לא היה
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יחיד בכך ,ולא מצאתי בכתבים על התקופה מי
שהשתווה אליו בשנוררות ובחמדנות .הוא תבע
ממוסדות )כי"ח ,גופים ציוניים ועוד( ומאישים
בעלי אמצעים )הברון רוטשילד ואחרים( סיוע
לעיתוניו ,למילונו ולו ולמשפחתו .מסעות רבים
שלו ושל חמדה רעייתו נועדו לכך .הוא שב ודרש
כסף מחותנו וניסה לכפות עליו אחריות לגידול
נכדיו — ילדי אב"י; הוא דרש מידיד שביקש
להתארח בביתו לשלם בעד ארוחותיו; הוא הבטיח
למנויים ששילמו ולא קיבלו את העיתון כי יחזיר
להם את כספם ,ולא ידוע שעשה כן .שנוררות זו
והתבכיינותו המתמדת על מצבו הכספי נמשכו גם
בשנים מאוחרות יותר ,לצד חיי רווחה ומותרות,
מגורים מרווחים באזור יוקרתי ,לימודי נגינה
בפסנתר לבנות ,נסיעות לעתים מזומנות לאירופה,
לצורכי העיתון והמילון כמובן .ועל אלה ואלה
אפשר להוסיף.
כמה הערות לסיום .הספר מקנה שפע מידע
מפורט על דמותו של אב"י ,אך מסופקני אם
בסיום הקריאה הפרטים מתלכדים לדמות מעוצבת
בבהירות על פניה השונים .אולי מפני שהספר
כתוב לפי סדר כרונולוגי ללא סיכום של כל תחום
ותחום שנדון בו 4.כך כדי לקבל תמונה מוכללת
של דיוקנו של אב"י עלינו ללקט פרטי פרטים
הפזורים בפרקים הרבה 5.לחוסר לכידות זה מוסיף
עודף המידע הפרטני גם על מה שאינו מתבקש

לעניינו של הספר 6.נוסח כתיבה זה מתאים
לעבודת דוקטור אך מכביד על ביוגרפיה המכוונת,
אני מניח ,לציבור קוראים שאינם אנשי מחקר.
לעומת העודף כאמור ,בכמה עניינים מתבקש
מידע נוסף ,כגון רשימת העיתונים וכתבי–העת
שפרסם בהם אב"י ,ואולי אף רשימת מאמריו,
אף שאפשר שהם רבים מדי .יש בספר רשימה
של עיתוניו ושנות הופעתם ,אך רצוי היה לתת
את התאריכים המלאים ,כי ההפסקות בהופעתם
הן מאפיין חשוב של פועלו העיתונאי של אב"י,
וכן מי ערך אותם ,פרט לו עצמו )בנו ,רעייתו או
אחרים כמו אברהם אלמאליח ,ששימש עוזרו
ועורך בפועל של חלק מגיליונות 'השקפה',
ואחרים שמילאו את מקומו( .מידע נוסף מתבקש
על עמדת אב"י בסוגיית ההגייה הספרדית ,אולי
אף בהשוואה לעמדות של אחרים ,במיוחד דוד
ילין ,וכן בסוגיית האוגנדיסטים בארץ ,שהושפעו
מאוד מאב"י בסוגיה זו כבעניינים אחרים ,כגון על
אגודות הצעירים בירושלים ובחברון .חסר מאוד
סיכום יחסיו עם הספרדים לטוב ולמוטב ,ובכך
התייחד אב"י מרוב המנהיגים האשכנזים בדורו.
על רשימה זו יכולתי להוסיף .עניין אחר שחסרונו
ניכר הוא הקישור בין תופעות שונות לכאורה
שיש להן שורש אחד .כך לדוגמה יש קשר בין
תחדישיו של אב"י ,סגנונו ואולי גם העדפתו את
ההברה הספרדית.

יש סיכום למלחמת השפות )ראו עמ' ,(761758
אך ראוי היה לסכם את כלל פועלו הלשוני ובנפרד
את סוגיית ההגייה ,וכן את פועלו בעיתונות ,פועלו
הפוליטי ,היישובי ,עמדתו בשאלה הערבית ,יחסיו עם
הספרדים ,אולי גם יחסיו עם אישים מרכזיים )אחד
העם ,יחיאל מיכל פינס ,נסים בכר ואחרים( ועוד.
חוסר הלכידות הוא גם בשל המבנה .כמה פרקים ותת–
פרקים )סעיפים( ,שכוללים עניינים שונים בתכלית
מעבר לאמור בכותרותיהם .כך לדוגמה הפרק 'ניצני
הציונות' עוסק גם בעיתוני אב"י ,בענייני לשון ,במאבק
במיסיון ,במושבות ועוד; הסעיף 'מאורע ברנר' עוסק
גם במסעו של אחד העם לארץ ,ביחסים בין ועד הלשון

למרכז המורים ,במסע אב"י לגרמניה ,בשיטת עבודתו
על מילונו ועוד .ועל דוגמות אלה אפשר להוסיף.
כבר בעמוד הראשון בספר כותב לנג,כי העיירה לושקי,
שבה נולד אב"י' ,שוכנת כארבעים ק"מ מהעיירה
דיסנה' — והרי אין לכך כל חשיבות .על ידידו
צ'אשניקוב ,שנעלם במשך שנתיים מזיכרונות אב"י,
נאמר' :האם נסע לפטרסבורג אל משפחתו או אל
מעסיקיו ,יהיו אשר יהיו? אין אנו יודעים' .לא ברור
מה חשיבות מידע זה שעלינו לדעתו ,קל וחומר שאיננו
יודעים .לנג מציין הרבה פעמים מה שאיננו יודעים ,ולא
ברור מה החשיבות שבידיעתו .פרטי הפרטים המיותרים
מרובים מכדי לציינם.
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לעניין אחר .לנג קובע כי כשעלה אב"י לארץ,
בשנת  ,1881חיו בארץ  30,000יהודים ,בהם
 7,000ספרדים .אך באותו פרק זמן )(18821880
חיו בארץ בין  22,000ל– 27,000יהודים ,ואילו
הספרדים מנו כבר בשנת  8,450 — 1870נפש,
ובשנת  13,500 — 1887נפש )עמ'  7.(40לדבריו
הספרדים לא היו מנויים על 'הצבי'' ,למעט
קבוצה קטנה של חכמים ופרנסים שאולי קראו בו
מדי פעם אך לא קנו אותו' )עמ'  .(108זו קביעה
פסקנית .הרב יעקב שאול אלישר היה מנוי על
'הצבי' 8,ויש להניח שהיו גם אחרים .ואף זו ,לדברי
לנג 'איל ליביראל' היה העיתון הראשון בלדינו
)עמ'  ,(630אך קדמו לו בארץ שישה עיתונים
בלדינו ועוד אחד או שניים בעברית ובלדינו9.
עוד לדבריו בימי מלחמת הלשון העיתון 'החרות'

נתמך על ידי המחנה העברי )עמ'  ,(759אמנם
היו שטענו כך ,אך גורמים אחרים הכחישו זאת,
בהם עורך 'החרות' ,שתבע למשפט שני עיתונים
שטענו זאת10.
כמה טעויות בספר אפשר היה לחסוך על
ידי עורך נאות ,לדוגמה' :העיתון "טיים"' )עמ'
 ,(789שהיא ודאי פליטת קולמוס; או שמחזהו
'החשמונאים' הוצג פעמים אחדות )עמ'  (185או
ש'הוצג פעם או פעמיים' )עמ' .(187
לסיכום ,הערות אלו אינן גורעות מחשיבות
הספר .הוא יהיה לתועלת לכל העוסק במחקר
של תולדות היישוב ,הציונות ,תחיית העברית,
העיתונות ותחומים משיקים לאלה ,והוא מומלץ
גם לקוראים שאינם חוקרים המתעניינים בתחומים
אלה.

הנתונים לפי גרסתי ראו :י' בצלאל ,נולדתם ציונים:
הספרדים בארץ ישראל בציונות ובתחייה העברית
בתקופה העות'מאנית ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .15
תזכורת מאב"י לרב יש"א שיחדש את המינוי על 'הצבי'

לשנת תרנ"ח וכן קבלה על תשלום בעבור מנוי לשנת
תר"ס .ראו :ארכיון יש"א .ARC 4º1271/31
 9ראו :ספרי )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .290
 10ראו :שם ,עמ' .165160
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