#לשו %קדש

רש"י ,בראשית ב' כג'ְ " :לזֹאת יִ

הִ ,י ֵמ ִאי וגו'  לשו נופל על לשו ,מכא שנברא העול
ָ ֵרא ִא ָ

בלשו הקדש

"ד ָב ִריֲ ,א ָח ִדי"
רָ ָ ,פה ֶא ָחתְ ,
בראשית יא' א'" :וַיְ ִהי ָכל ָה ֶ
כתר יונת :ויהי כל האר לשו אחד ודבור אחד ועצה אחת ,בלשו הקודש היו מדברי שנברא בו
העול מ ההתחלה:
רש"י :שפה אחת  לשו הקודש

ַַ ְ %לח ֶאת ֲא ָמ ָת)"...
ֶַ %רד ַ$ת ַ' ְרעֹה ...ו ִ
שמות ב' ה'" :ו ֵ
רש"י :את אמתה  את שפחתה .ורבותינו דרשו לשו יד .אבל לפי דקדוק לשו הקודש היה לו
להנקד אמתה מ" דגושה...

ֵיכְ ,ל ַד ֵ$ר ָ"...$
דברי יא' יט'" :וְ ִל ַ* ְד ֶ %א ָֹת ֶאת ְ$נ ֶ
רש"י :לדבר ב  משעה שהב יודע לדבר ,למדהו תורה צוה לנו משה )דב' לג ד( ,שיהא זה למוד
דבורו .מכא אמרו ,כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מסיח עמו בלשו הקדש ומלמדו תורה ,וא לא
עשה כ הרי הוא כאלו קוברו ,שנאמר ולמדת אות את בניכ לדבר ב וגו':

דברי כ' ב'ְ " :ו ָהיָהָ ְ ,ק ָר ְב ֶכ ֶאל ַה ִ* ְל ָח ָמה; וְ נִ ַ ַ/ה ֵֹה ,.וְ ִד ֶ$ר ֶאל ָה ָע"
רש"י :ודבר אל הע  בלשו הקדש

ְעינֵי ְר ָ ִעיְ %ִ ,כ ֶלינָה"...
איוב יא' כ'" :ו ֵ
רש"י :תכלנה   ...וכל כליו עיני שבלשו קודש זהו המצפה לראות ואינו משיג...

#עברית

ָמי ָה ֵה"...
רִ 1$ַ ,
בראשית ו' ד'ַ " :הִ ְ0פ ִלי ָהי" ָב ֶ
רש"י :הנפלי   ...ובלשו עברית לשו ענקי הוא

ֵה ְל ְָ %ב ָע ְ"...2ָ 5
ָל ָ ;%נ ַ
ית ְב ַח ְס ְַ ,2ָ 3עז" ְ /
ָח ָ
שמות טו' יג'" :נ ִ
רש"י :נהלת  לשו מנהל ,ואונקלוס תרג לשו נושא וסובל ,ולא דקדק לפרש אחר לשו העברית:

ַבל6ת"...
ְֹ ַ .רֹת ְ /
ית ַעל ַהח ֶ
ְע ִ ָ
שמות כח' כב'" :ו ָ
רש"י :שרשת   ...וה שתי שרשרות ...שרשרת בלשו עברית ,כשלשלת בלשו משנה

אב עזרא בראשית שיטה אחרת  פירוש פרק א' פסוק א'
" ...ומנהג כל לשו איננו כמנהג לשו אחרת ,כי הנה יש לשו שלא ידבר אד לגדול ממנו רק
בלשו רבי .ג בלשו עברית יאמר הגדול נעשה תחת אעשה ,ולא כ בלשו הקדש"...
תלמוד בבלי מסכת סנהדרי ד %כא' עמוד ב'

"אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא :בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשו הקודש,
חזרה וניתנה לה בימי עזרא בכתב אשורית ולשו ארמי .ביררו לה לישראל כתב אשורית ולשו
הקודש ,והניחו להדיוטות כתב עברית ולשו ארמי .מא הדיוטות?  אמר רב חסדא :כותאי .מאי
כתב עברית?  אמר רב חסדא :כתב ליבונאה".
רש"י :כתב עברי  של בני עבר הנהר .ליבונאה  אותיות גדולות ,כעי אות שכותבי בקמיעות
ומזוזות.
ר' עובדיה מברטנורא מסכת ידי פרק ד' משנה ה'
כתב עברי  הכתב שבא מעבר הנהר .והכותיי כותבי בו עד היו ,וישראל היו משתמשי באותו
כתב בדברי חול .ובמטבעות של כתב הנמצאי בידינו היו שהיו מזמ מלכי ישראל ,מפותחות
באותו כתב .אבל הכתב שאנו כותבי בו ספרי היו ,כתב אשורי הוא נקרא ,והוא הכתב שהיה
בלוחות .ונקרא אשורי ,שהוא המאושר שבכתיבות ,לשו באשרי כי אשרוני בנות )בראשית ל'(:
רש"י מסכת שבת ד %קטו' עמוד ב'
כתב עברית  אותיות גדולות ה ,ואי דומות לכתב אשורית ,א %על פי שכתובי בלשו הקדש ,אלא
שכתב האותיות משונות
חידושי הרשב"א מסכת מגילה ד %ח' עמוד ב'
ותפילי ומזוזות אי נכתבי אלא אשורית .מכא משמע דלשו הקדש היינו אשורי אבל לשו עברי
אינו לשו הקדש וכדאמרינ נמי בפירקי דלקמ )י"ז א'( הלועז ששמע אשורית יצא ותניא
בברייתא )י"ח א'( גפטית לגפטי עברית לעברי דאלמא משמע עברית דוקא לעברי וש"מ לאו
היינו לשו הקדש ,ומ"מ לפעמי קורא ללשו הקדש עברי וכ נהגו הכל לקרוא ללשו הקדש עברי,
וגרסי' בירושלמי דמכלתי בררו לה כתב אשורית ולשו עברית ואמרי' בפ' כה גדול בסנהדרי
)כ"א ב'( בהא מילתא בררו לה כתב אשורי ולשו הקדש .ובתוספתא שנינו מעשה בר' מאיר שלא
מצא מגילה כתובה כתב עברית וכתבה על פה וקראה ,ובבראשית רבה ויגד לאבר העברי למה
קורא אותו עברי שמספר בלשו עברי והיינו לשו הקדש שבו היו מספרי ומה שקורא אות
אשורי שמאושר בי שאר הלשונות.
חידושי הריטב"א מסכת מגילה ד %ח עמוד ב
 ...כדאמרינ בסנהדרי פרק כה גדול )כ"א ב'( בררו לה כתב אשורית ולשו הקדש ,ובירושלמי
)פ"א ה"ט( קרי ליה לשו עברי דאמרינ בהא בררו לה כתב אשורית ולשו עברי ,ובב"ר אמרו
ויגד לאבר העברי למה נקרא שמו עברי שמספר לשו עברי ,וזהו לשו הקדש שהיו מספרי בו
האבות ,מיהו עיקר לשו עברי אינו לשו הקדש כדתניא לקמ )י"ח א'( עברית לעבריי ,ואילו
אשורית כל אד יוצא בו ולא עברי בלבד ,אלא שזה מ הלשונות המושאלי וזה ברור.
ספר הכוזרי מאמר ב
סז .אמר הכוזרי :היש לעברית מעלה על לשו הערב ,היא יותר שלמה ורחבה ממנה ,ואנחנו רואי
את זה בעינינו.
סח .אמר החבר :מצא אותה מה שמצא נושאיה ,נתדלדלה בדלות וצרה במיעוט .והיא בעצמה
החשובה שבלשונות מקבלה וסברא .הקבלה ,שהיא הלשו אשר דבר בה ה' ית' ע אד וחוה ,ובה
דברו שניה ,כאשר יורה על זה הגזר ,אד מאדמה ,ואשה מאיש ,וחוה מחי ,וקי מקניתי ,ושת
משת ,ונח מינחמנו ,ע עדות התורה וקבלת דור אחר דור עד עבר עד נח עד אד ,ושהיא לשו עבר
ובעבורו נקראת עברית ,מפני שנשאר עליה עת הפלגה ובלבול הלשונות ,וכבר היה אברה מדבר
בארמית באור כשדי שהארמית היא לשו כשדי ,והיתה לו העברית לשו מיוחדת לשו הקדש,
והארמית לשו חול ,לכ נשא אותה ישמעאל אל הערב ,והיו אלו שלש לשונות משותפות מתדמות,
הארמית והערבית והעברית ,בשמותיה ובתהלוכותיה ובשמושיה .ומעלתה מדר' הסברא לפי
הע המשתמשי בה ,במה שהיה צרי' אליו מהמליצה כ"ש ע הנבואה הפושטת ביניה ,והצור'
אל האזהרה ואל הנגוני והזמירות ומלכיה משה ויהושע ודוד ושלמה היתכ שיחסר לה
מליצה בעת שהיו צריכי אליה לדבר ,כאשר תחסר לנו היו בעבור שאבד הלשו ממנו? הראית
ספור התורה ,המשכ והאפוד והחש וזולת כשהוצרכו אל שמות נכריות היא' מצאו אות עד

תומ ,וכמה נאה סדר הספור ההוא ,וכ שמות העמי ומיני העופות והאבני ,וזמירות דוד,
והתרע איוב והתוכחו ע רעיו ותוכחות ישעיה ונחמותיו ,וזולת.

שו"ת מפענח נעלמי סימ ה
יוד( ה הלו פקחתי עיני וראיתי בתשובות הרמב" ז"ל ,הנקראי פאר הדור )דפוס לפסיא ,סימ
ז'( ,שכתב בזה הלשו ,ומ הראוי ל' שתדע כי הכתיבה הזאת האשורית ,כיו שניתנה בה התורה
ובה נכתבו לוחות הברית הרי מגונה מאוד להשתמש בה לדברי חול ,ומימי קד היו ישראל נזהרי
בדבר זה והיו כותבי כתביה וחיברו חכמותיה של חול בכתב עברי ,לכ תמצא חרות על שקלי
ישראל ומטבעותיה כתב עברי ולא אשורי מפני שה דברי של חול ,ולא נמצא מעול אות אחת
מהכתב האשורי בדברי חול הנמצא משארות ישראל לא על האבני ולא על המטבעות ,אלא הכל
בכתב עברי ,עכ"ל) .ותשובה זו הביאה רבינו ירוח ז"ל בנתיב השני(:
והנה תוכ כוונת רבינו מבוארת שמאחר שאנחנו רואי בעינינו שעל המטבעות מלכי החשמונאי
לא נמצא אפילו אות אחת מהכתב אשורי ,והרי אז בודאי התפשטה בכל ישראל קריאת כתב
האשורית ,וכ על המטבעות שטבע בר כוכבא האותיות הכתובי עליה ה א' כתב עברית ולא
אשורית ,א %שהוא היה בימי התנא רבי עקיבא ,ולא יכחיש איש זה שכל ישראל ידעו אז כתב
האשורית ,על כ על כרח' צרי' אתה לומר שמפני שהאשורית היה קדוש בעיניה ,לא רצו
להשתמש בו לדברי חול ,ומזה אנחנו באי לידי מסקנא שג מה שאי אנחנו מוצאי חקוק על
האבני העתיקי מימי בית ראשו רק כתב עברי ,אי הטע מפני שלא ידעו אז עדיי מ הכתב
האשורי ,אלא משו קדושת הכתב היו נמנעי מלהשתמש בו לדברי חול .וזהו שיטת רבינו
בפירוש המשנה במסכת ידי )פרק ד' מ"ה( ,שזה שנקרא הכתב אשורי אי הטע מפני שעלה ע
ישראל מאר אשור ,אלא נקרא אשורית מפני היותו כתב המאושר כלומר כתב המקודש:
והנה המתבונ בדבריו בתשובה הנזכרת יבי מרמיזת שיחו ומדברו הנאוה שהיה עוסק בסתר
אהלו בברייתות דספר התמונה וספר הזוהר וכיוצא בה ,שמבואר שיש בצורת אותיות של
האשורית קדושה גדולה ורמוז בה סודות עליוני ,ולפיכ' אסור בספר תורה שיגע אות אחד
בחבירו ,כי כל אות ירמוז על עני אחר ואי לערבב זה ע זה ,כי כל אות שרשו מעול אחר ,ועל כ
ספר תורה שאותיותיו נוגעי זו בזה פסולה .ג הרא"ש ז"ל בפירושו במסכתא נדרי )ד %ל"ח
ע"א בד"ה פלפולא דעלמא( כתב ,וזה לשונו ,כי החכמה והשכל רמוזי בכתב התורה בצורת
האותיות ,עכ"ל .התבונ בדבריו אלה ותראה שאי אפשר שיכתוב זה רק מי שעוסק בחכמת
הקבלה:
דאל"כ אי דברי הרמב" ז"ל מובני ,מדוע נמנע את השימוש והכתיבה בי אד לחבירו בכתב
אשורית מפני שניתנה בו התורה ,א"כ ימנעו מלדבר עברית בי אד לחבירו מפני שניתנה תורה
בלשו עברית ,ואדרבה הרי להדיא אמרינ בש"ס )שבת ד %מ' ע"ב( דברי של חול מותר לאומר
בלשו הקודשצא ,אלא שדרכו של רבינו הרמב" להבליע בנעימה ולכסות דבר ,בלי לגלות דברי
שכיס עתיק יומי לפני עמי הארצות וקלי הדעתצב .ועיי בתשובות הרשב"ש ב הרשב" ז"ל )סימ
קפ"ט( שהארי' בגנות המגלי דברי קבלה ,וכתב ,התורה כיסתו ואתה מגלהו וכו' .ומקור דבריו
מש"ס פרק ערבי פסחי )ד %קי"ט ע"א( זה המכסה סתרי תורה וכו' ,עיי"ש:
יא( ובדברי הרמב" ז"ל אלה ,אני מבי אותה ששנינו בברייתא )פרקי דר' אליעזר פרק ל"ח( מל'
אשור אמר לכותיי תנו לי שני מכ ואצוה את חכמי ישראל ללמד ספר התורה ,ודבר המל'
אי להשיב ,שלחו הכותיי את דוסתא ואת סביא שני חכמי ,והיו הסנהדרי מלמדי אות ספר
התורה בכתב נוטריקו ,עכ"ל .ונלפע"ד כי כתב נוטריקו פירושו כתב שהיו נוהגי אז סופרי
האומות לכתוב ,והוא כתב העברי ,כי מלת נוטרי פי' סופר ,כדאי' בגמרא )סוטה ד %ל"ה ע"ב(
שלחו אומות העול נוטרי שלה והעתיקוה ,כלומר סופרי שלה ,והודיעה לנו הברייתא הזאת
שא %שדבר המל' אי להשיב והיו מוכרחי הסנהדרי ללמד את הכותיי ספר התורה ,אעפ"כ
נמנעו מלמסור אותה לה בכתב האשורית הקדושה ,רק העתיקו אותה לה בכתב העברי ,וכ
נשארה ביד עד היו הזה ,כדאי' בפרק שני דסנהדרי )ד %כ"א ע"ב(:

והנה מה שהחליט הרמב" ז"ל דקי"ל באשורית ניתנה התורהצג ,נלפע"ד שמקור מקומו הוא
מזבחי )ד %ס"ב ע"א( דתניא רבי אליעזר ב יעקב אומר נביא עלה עמה בתחלת בית שני שהעיד
על ספר התורה שתכתב אשורית .ומפרש הרמב" שהעיד שהתורה נכתבת מעול באשורית ולא
בעברית .וכ מפרש רבינו חננאל ז"ל .וכתב בעל העיטור דהלכה בזה כראב"י דמשנתו קב ונקי ,וכ
כתב בעל כפתור ופרח תלמיד הרא"ש ז"ל:
)אבל רש"י ז"ל פי' העיד שתכתב מעכשיו והלאה אשורית .וזה תמוה מאוד ,שאי מלת העיד סובל
פירושו ,שהרי כל עדיות דתנינ היינו שהעיד שכ היה מקדמת דנא .ורש"י ז"ל לשיטתו דנקט
בפרק חלק )סנהדרי ד %צ"ז ע"ב ד"ה אשורית( כמא דאמר שנקרא אשורית מפני שעלה עמה
מאשור(:
וכ יסד הפייט הקדמו רבי אליעזר ב"ר יעקב קליר )ביוצר ליו א' דחג השבועות( אז בכתב
אשורית ובלשו עברית וכו' .וכ כתב רב האי גאו ז"ל בפי' מסכת ידי )פ"ד מ"ה( .והנה יש
אומרי שנקרא הכתב אשורית על ש אשור בנו של ש ב נח ,שהוא תיק הכתב ודקדוקו,
והלשו נקרא עברית על ש עבר ב בנו של ש ב נח ,שהוא תיק דקדוק הלשו על מכונו.
ומכתבות עתיקות שנמצא בבט האדמה נראה שהיה זה כתב בני ש מאז מקד ,ואי פה המקו
להארי':
מפענח נעלמי
ר' חנו' הני' ב"ר יוס %דוד ]מאיר  טייטלבוי[ נולד בגליציה בשנת תרמ"ד ) .(1884היה אב"ד של העיר סאסוב
שבגליציה ,ובסו %ימיו רב העיר קרצקי ,כיו באוקריינה .ר' חנו' הני' כתב ספרי רבי ,ביניה 'עיר חנו'' על
התורה ,הגהות על המדרשי ועוד ,רק חלק נדפס .נפטר בסאטמר בשנת תש"ג ) .(1943בשנת תש"ס ) (2000הדפיס
בברוקלי אחד מצאצאיו ר' אהר מאיר מייזליש את ספר השו"ת 'יד חנו'' ,מכת"י שנשאר בידי בני המשפחה .לספר
צור %ספר 'מפענח נעלמי' ,הכולל חלק מהתכתבויותיו של המחבר ע חכמי דורו.

שו"ת הרמ"א סימ קכז
 ...כי לשו ארמי יחשב לשו הקודש ג הוא אלא שהוא לשו משובש .וזכורני שדברי אלה ה
דברי הכוזר"י אלא שאמרו על כוונה אחרת+ .על שאלתו של הכוזרי בדבר מעלת הלשו העברית,
ש ר' יהודה הלוי בפי החבר את הדברי האלו על התרוששות השפה בגולה ועל קדמותה
ותפארתה בימי קד :מצא אותה מה שמצא את נושאיה ,נתדלדלה בדלות וצרה במיעוט והיא
בעצמה החשובה שבלשונות מקבלה ומסברא .הקבלה  שהיא הלשו אשר דיבר בה ה' ע אד
וחוה ,ובה דיברו שניה ,כאשר יורה על זה הגזר אד מאדמה ,ואשה מאיש ,וחוה מחי ,וקי
מקניתי ,ושת משת ,ונח מינחמנו .ע עדות התורה וקבל דור אחר דור עד עבר עד נח עד אד.
ושהיא היתה לשו עבר ,ובעבורו נקרא עברי ,מפני שנשאר עליה עת ההפלגה ובילבול הלשונות.
וכבר היה אברה מדבר בארמית באור כשדי שהארמית היא לשו כשדי ,והיתה לו העברית
לשו מיוחדת לשו  הקודש והארמית לשו חול ,וכ נשא אותה ישמעאל אל הערב .והיו אלה
שלוש לשונות משותפות מתדמות ,הארמית ,הערבית והעברית ,בשמותיה ובהליכותיה
ובשימושיה .והיתה הלשו העברית לבדה המעולה שבה )כוזרי מאמר ב' פרקי סו  פא(...
הרמ"א
רבי משה ב ישראל איסרליש ,הרמ"א ,נולד בשנת ה"א רפ"ה ) (?1525בקראקא שבפולניה וש נפטר בשנת ה"א של"ב
) .(1572הוא היה גדול הפוסקי באירופה האשכנזית .הרמ"א שימש רב ,אבביתדי ,וראש ישיבה בעיר מולדתו,
קראקא ,ומש פרס את מצודתו על כל ערי גרמניה ,פולניה וצפו איטליה .כאשר חיבר ר' יוס %קארו את ספרו
הקלאסי ,השלח ערו' ,הוסי %עליו הרמ"א הגהות לפי שיטות הפוסקי האשכנזי ,באופ שספר הלכה אחד שימש
ה את יהדות ספרד וה את יהדות אשכנז .השלח ערו' ע "המפה" )הגהותיו של הרמ"א( מקובל עד היו כהלכה
פסוקה בישראל .הרמ"א השיב תשובות רבות בהלכה ,ועסק ג בפילוסופיה ובקבלה .עליו נאמר הפתג :ממשה
)הרמב"( עד משה )הרמ"א( לא ק כמשה )הרמ"א(.

שו"ת הרמ"א סימ קל
 ...במאה השש עשרה חיבר המדקדק והמשורר ר' שמואל ארקיוולטי מפאדובה ספר ערוגת
הבוש על כללי הדקדוק והשירה העברית .בהקדמתו הוא מדגיש את מטרתו לשפר את השימוש
בעברית מתוקנת וא אמנ דברי של חול מותר לאמר בלשו הקדש ,כאשר חכמי הגידו

)שבת מ ,א( ,על זאת ישתומ כל חסיד בראותו כי אזלת יד הלשו המקודשת ואפס עצור בדרכיה
דרכי נוע ,כבני יהודה שהקפידו על לשונ ונתקיימה תורת ביד )עירובי נג ,ב( ,ויהי הע הזה
חציו מדבר אשדודית ובכל לשונות העמי ,שלמה תהיה כעוטיה לשוננו הקדושה ודורש אי לה.
אוי לעיני שכ' רואות ,שפחה כי תירש גבירתה  לכ' קמתי אני הצעיר שמואל במה"ר אלחנ
יעקב ארקיוולטי זלה"ה להקי סוכת לשו הקודש בכללי קצרי  ולשו עילגי תמהר לדבר
צחות .ג החכ ר' יהודה אריה מודינה מטעי את העובדה שיהודי איטליה עולי על היהודי
האשכנזי בידיעת בעברית ובהברת העברית התקינה :אכ המשכילי שומרי יותר בזכרונ
את לשו כתבי הקודש ,א אמנ רק מקצת א רבני ה מביני לחבר מאמר של בלשו
עברית בהשכל ודעת .וג בהברת מבטא הלשו העברית שוני ה ביניה בשיעור גדול כל כ' ,עד
שרק בקושי מביני האיטלקיי והמזרחיי את האשכנזי בדבר עברית ביניה ,ואי בה
אשר שפתותיה ברור מללו בעברית על פי כללי הגראמאטיקה שקורי דקדוק ,כמו האיטלקי.
)בספרו שלח ערו' שתורג מאיטלקית ע"י שלמה רובי ,עמ' ל"א( .כאשר גזר האפיפיור
גריגוריוס הי"ג בשנת אל %חמש מאות שמוני ש"מ ,שכמרי ידרשו בשבח הנצרות בבתי כנסיות
של רומא ,חיפשו אחרי דרשני ,כנראה מומרי ,יודעי עברית כדי שהמתפללי יבינו אות .סימ
הוא שהבנת העברית המדוברת היתה נפוצה בי יהודי רומא .הרה"ג ר' יהושע שונצי ,בעמח"ס
שו"ת נחלה ליהושע ,שהיה רב העדה האיטליאנית בקושטנדיה כותב :ואל תשיבני מדברי מהר"י
מינצי סג"ל שע היותו בל"ס מופלג בחכמה ובזקנה ,קבלנו מאבותינו ורבותינו שאי חכמתו
ופלפולו ניכר מתו' פסקיו ,שיותר גדול היה כפלי כפלי ממה שפסקיו מורי עליו כי היה אשכנזי,
וכל האשכנזי בטבע ה עלגי שפה כבדי פה וכבדי לשו ,ואי כח בה לבטא בשפתי ולא
לכתוב בקולמוס העומק השוכ תו' לב ,ולא יבינ אלא מי ששמע אות וקבע בישיבותיה עיד
ועדני .אע"פ שהמהרשי"ק היה אשכנזי מ"מ גודל וחונ' בפאדובה שבאיטליה ,והשפה העברית
היתה שגורה על פיו ,שכ השתמשו בה בישיבת אביו המהר" .ר' אליהו קאפסאלי ,רב בקאנדיה
ובעמח"ס סדר אליהו זוטא על תולדות יהודי תורקיה ,ספרד ופורטוגל עד גירוש ספרד ,מספר כי
בשעה שלמד בישיבת מהר" מפאדובה דיברו ש יהודית  אשכנזית ,וכאשר באו לש חכמי
מצרפת בראשית המאה השש  עשרה התפלפלו בלשו  הקודש ,כדי שג אלה שלא הבינו אידיש
יוכלו להשתת...%
...
ואי להקשות לדידי ג"כ אמאי כתב טעמא שבתרגו יש בו כמה דברי כו' ...לעני מקו שאי
מתרגמינ כו' .דודאי לדידי לא קשיא מידי ,דהוצר' לומר האי טעמא לדברי המפרשי שס"ל
דה"ה ללועזות בלעז שלה הוי כמו תרגו ,כי התרגו הוא בשביל ע האר .ולכ קאמר שא%
לדבריה שהתרגו אינו אלא בשביל ע האר ,התרגו שאני שיש בו כמה דברי כו' ולכ נתק
לעמי האר שיבינו העני היטב...

שו"ת דברי חיי אורח חיי חלק ב סימ לז
שלו וישע רב לידידי הרב החרי %ובקי כו' כש"ת מו"ה יחזקאל פייבל לאנדא:
שאלה בשטר מכירת חמ לנכרי הנכתב בלשו הקודש א מהני מחמת דדינא דמלכותא שלא
יועיל שו שטר הנכתב בלשו הקודש או עברית זולת בלשו אשכנז:
...
דברי חיי
ר' חיי ב"ר אריה ליב הלברשט נולד בטרנוגרוד שבפולניה בתקנ"ג ) .(1793נחשב לעילוי מגיל צעיר ,וכשהיה ב 18
התקבל לרב בעיירה רודניק ,ובה התקרב לחסידות .בשנת תר"צ ) (1830מונה לרב העיר צאנז שבגליציה ,שהפכה
למרכז חסידי חשוב ,ור' חיי מונה בה לאדמו"ר .הוא בלט בלמדנותו ,מנהיגותו ותקיפותו ,ועד מהרה הוא נחשב
לאחד מגדולי האדמו"רי בפולי והונגריה ,שעשרות רבני ואדמו"רי כפופי לו .ר' חיי נפטר בצאנז בשנת תרל"ו
) .(1876רוב בניו וחתניו כיהנו ג ה כרבני ואדמו"רי .כתב סידרת ספרי בש 'דברי חיי'  ספר על הלכות גיטי
ומקוואות ,דרשות על התורה בדר' החסידות ,ושו"ת דברי חיי שנדפס לראשונה בשנת תרל"ה ) (1875בלבוב ,וכעת
במהדורה חדשה ומתוקנת בשלושה כרכי ע"י מוסדות חסידות באבוב בברוקלי תשס"ג ) ,(2003והיא הוכנסה
למאגרנו.

שו"ת דעת כה )עניני יו"ד( סימ ק
ב"ה עה"ק ירושל תובב"א ,ט"ז סיו תרצ"ד.

לכ' הרב הנכבד ויקר ער' מו"ה דוד מיללער שליט"א ,שלו' וברכה.
אחדשה"ט באה"ר .את ספרו יסוד נצח ישראל )באנגלית( קבלתי ,יחד ע מכתבו האנגלי אלי,
ומפני רובי טרדותי לא יכולתי להשיב לו על אתר ,וג עברו ימי ושבועות עד שעלה הדבר בידי
לעבור על הספר....
 ...וכשיהיו כל אלה הדברי מתוקני על ידי כבוד מעלתו ,אז הנני מסכי מאד שדבריו היקרי,
שה מלאי זיו ונוגה ,וממשיכי ומקרבי הלבבות לאבינו שבשמי ,ולקדושת תורה"ק וטהרת
המשפחה בישראל ,יהיו מתורגמי ג ללשו הקודש ,ומתפשטי ג כ באה"ק ,שרוב הדור
הצעיר הוא דובר וקורא עברית.
והנני רוצ %בזה את אגרת הטהרה ,ששלחתי זה איזה שני למקומות מושבות אחב"י באה"ק,
וא ימצא כת"ר בה חפ יוכל להשתמש בה כרצונו הטוב.
והנני בזה חות בברכה נאמנה ,יבר' ד' חילו וירצה פועל ידיו וירומ א %ינשא וחפ ד' בידו יצליח
לזכות את הרבי ,כנה"י ונפש ידי"ע דוש"ת באה"ר מהר הקודש מירושלי.
הק' אברה יצחק הכה קוק
דעת כה
רבי אברה יצחק הכה קוק נולד בגריבה אשר בלטביה בשנת ה"א תרכ"ה ) (1865ונפטר בירושלי בשנת ה"א
תרצ"ה ) .(1935כרב הראשי האשכנזי הראשו של אר ישראל היה הרב קוק דמות בעלת השפעה מרכזית בתולדות
היישוב החדש שבאר ישראל .אהבתו לחלוצי ,א %לכופרי שבה ,ידועה ומפורסמת .עזבונו הספרותי והתורני הוא
רחב ביותר  קבלה ,פילוסופיה ,הלכה ,פירושי לגמרא ,תשובות ופיוטי  בכתב יד ובדפוס .ישיבתו שבירושלי,
ישיבת מרכז הרב ,משמשת עד היו מרכז גדול ללימוד התורה ,ודרכה החינוכית המיוחדת מדגישה את אהבת ע
ישראל ואר ישראל .בנו ,ר' צבי יהודה קוק ,ראש הישיבה ,המשי' את המסורת.

שו"ת משפטי עוזיאל כר' א  או"ח סימ א
דקדוק הברת התנועות ומבטא האותיות בקריאת שמע ,תפלה וקריאת התורה:
עלית כנוסי הגולה לאר ישראל ,שהתעוררה בחסד ה' עלינו בתקופתנו זאת ותחיית השפה
העברית בתור שפת הדבור של ע ישראל היושב באר שהוא מפולג לשפות גלותיות מרובות
ומשונות ולמבטאי שוני ,ג בשפת התורה ,העמידה על הפרק שאלה הלכותית חשובה מאוד
בדבר אחוד הלשו ג במבטאה .שאלה זו כשעמדה במוסדות החנו' ובשוק ,קבלה את פתרונה בלי
שו קושיי ,בהתקבל המבטא הספרדי בשינויי קלי בתור שפת הדבור והלמוד ,אבל כשעמדה
שאלה זו בדבור של חובה ומצוה כגו קריאת  התורה וק"ש ותפלה ,וכ כל הדברי שצריכי מ
הדי לאומר בלשו הקודש אי אנו רשאי להסכי מדעתנו לכל מה שנראה יפה ומצלצל
בנעימותו :אבל אנו חייבי למצוא פתרונה של הלכה זו מתו' מקור ההלכה...
 ...וראה תולדות ישראל ליעב )חלק י' ד'  (112ואלה בהשפעת הרבנית השפיעו על למוד הקריאה
בבתי הכנסת ובתי המדרש ושמרו או השיבו השפה בפיה ברעננותה וטהרתה .ולבד זה הלא ודאי
לא חדל מעול ישוב ישראל באר ישראל שבו חוברה המשנה בשפתה העשירה והמדויקה ובו
נעשה הנקוד הטבריני ע"י ב אשר וב נפתלי שה יסוד היסודות של דקדוק השפה כפי שהיתה
מקובלת בי מדינחאי ומערבאי...
 ...השפה העברית שפת התנ"' נקראת בפי רז"ל מדור דור עד היו ולעול לשו הקדש...
משפטי עזיאל
רבי ב ציו מאיר חי עוזיאל נולד בירושלי בשנת תר"מ ) (1880לאביו ר' יוס %רפאל ,שהיה אב בית הדי הספרדי
שבעיר .לאחר שלמד ולימד בישיבות בירושלי ,הוא נתמנה בשנת תרע"א ) (1911לחכ באשי )כינוי לרב ראשי
בארצות העותומאניות( של יפו והגלילות ,ועבד בהרמוניה ובשיתו %פעולה מלא ע הרב האשכנזי של יפו ,רבי אברה

יצחק הכה קוק .פעולותיו לטובת האוכלוסיה היהודית באר במש' מלחמת העול הראשונה גרמו לכ' שהוגלה על
ידי השלטונות התורכיי לדמשק ,א' כעבור זמ מה הצליח לחזור לאר .בשנת תרפ"א ) (1921נתמנה כרב ראשי
בשאלוניקי .לאחר שנתיי עבר לכה כרבה הראשי של תלאביב ,ובשנת תרצ"ט ) (1939לאחר פטירת הרב יעקב מאיר
נתמנה לרב הספרדי הראשי של אר ישראל והראשו לציו .הוא היה פעיל בענייני הקהילה ובפעולות ציוניות ,וכתב
תשובות רבות בנושאי אקטואליי .ספרי תשובותיו בש 'משפטי עזיאל' יצאו לאור בכמה חלקי בי השני
תרצ"התש"י ) .(19351950הרב עוזיאל נפטר בשנת תשי"ג ) .(1953מהדורה חדשה של שו"ת 'משפטי עזיאל' בארבעה
כרכי יצאה לאור בשני תשנ"התש"ס ) ,(19952000והיא הוכנסה למאגר.

שו"ת אגרות משה חלק יו"ד ד סימ לח
ג .א מותר לתרג כתבי הקדש ,וברש"י ריש דברי שכ' דבשבעי לשו פירשה לה
ועתה באתי בדברי שכתבת לי בעצת ובעזרת נכדי הרה"ג מוהר"ר מרדכי טענדלער שליט"א,
ושנכדי הנ"ל הארי' בה בשעה שכתבתי התשובה הזו ,בדבר א יש לתרג תנ"' ומשניות.
והבאת ראיה ממה שמרע"ה ביאר את התורה בשבעי לשו ,כדאיתא בפרש"י על הקרא הואיל
משה באר שבריש דברי ,שהיה זה בשבעי לשו .הנה ממשה לא שיי' למיל ,%דהא לא כתב אלא
דיבר .ולא שיי' שו נידו ספק על למוד התורה ,שודאי מותר בכל לשו .ולא מצינו למשה שכתב
ג"כ בכל לשו .וברור שלא כתב אלא בלשו הקודש...
ה .שיש להמנע מתרגו משניות והלכות וא %תורה שבכתב ,משו החשש לטעות המתרג
וג משניות והלכות ליכא איסור מלתרג .אבל העיקר שהמתרג צרי' לידע אחריות המתרג,
שבטעות קט שיי' להכשיל בטעות את הלומדי מהעתקה על שפה אחרת .ועיי בהקדמות
המעתיקי פירוש משניות של הרמב" אי' שיראו מלהעתיק פירושו שנכתב בערבית ללשו
הקדש שהיה נחו מאד ,וכ"ש שיש להמתרגמי מעברית לשפת אנגלית שיש לחוש לטעותי,
שבשביל זה יש למנוע מזה .וא אחד יודע בנפשו ,וכ מחזיקי חבריו אותו ,לבקי גדול בשפת
האנגלית ות"ח שבקי טובא בהמשניות ,שרוצה להעתיק אי לאסור לו .ואחר כל זה הייתי מיע
שלא לעסוק בתרגומי...
ז .תרגו פסקי הלכה שצרי' כל אחד לידע משו שאי אפשר לשאול כשמזדמ ספק ,לצור' אנשי
שאינ מביני עדיי לשו הקדש ,ושצרי' לתרג לאנשי כאלה רק הפסקי ללא הטעמי...
ח .חיבור ספר באנגלית בהלכות כשרות ואיסור והיתר למתחילי ,ושג ספר כזה צרי' להיכתב
ללא טעמי הדיני ,וכתיבת ספרי מוסר והשקפה באנגלית...
5 ...יש לכתוב ,אבל בקיצור הדי .ולהקדי חומר האיסורי בענייני אכילה ושתיה .ולא שיי'
לית טעמי על זה ,אלא לומר שכ נאמר בתורה שנתנה לנו ע"י משה רבינו בסיני שעלה לש
לקבל ש את כל התורה בכתב ובעל פה .הנה כתיבת ספר כזה הוא דבר טוב ,א %כשצרי' להזכיר
איזה די ,הנה העיקר הוא דכותב רק מה שמוכרח לידע לאלו הרוצי להתקרב לשמירת דיני
התורה ,ומחוייבי תיכ %לקיי כל אלו שלא שיי' שיחכו עד שילמדו ,דברי אלה יש לכתוב
באנגלית .אבל מה שיש לחכות ,יש לחכות עד שידעו .והרי ג לשפת אידיש לא תירגמו אלא דברי
מוכרחי.
וכא יש יותר דברי מוכרחי להעתיק לאנגלית ,משו שרובא דרובא נשי אי יודעות אלא שפת
אנגלית .וג רוב אי יודעות כלו מידיעת בית הוריה ,שלכ הלכות נדה ודאי לא יסגי בלא תרגו
אנגלית ,אבל יש לחוש ג להלכות מאכלות אסורות ,שיש להודיע בשפת אנגלית איזה פרטי
נחוצי שלא יטעו....
אגרות משה
רבי משה פיינשטיי נולד ברוסיה בשנת ה"א תרנ"ה ) (1895וש למד וא %כיה ברבנות עד הגירתו לארצות הברית
בשנת ה"א תרצ"ז ) .(1937ישיבתו בניו יורק ,תפארת ירושלי ,היא אחת הישיבות המעולות הודות להנהגתו .ר' משה
היה מוכר כפוסק הגדול בארה"ב ,ותשובותיו מופצות בעול היהודי כולו .הוא ד בתשובותיו בבעיות טכנולוגיות
מודרניות וג בעיקרי היהדות .ר' משה היה פעיל בעניני ציבור וחינו' .נפטר בשנת ה"א תשמ"ו ).(1986

שו"ת מנחת יצחק חלק ד סימ סא
בעני דבור בבית המרח ...אמרו לזק במה הארכת ימי אמר כי היו אורחי בבית המרח )כ
הגיה המפרש כי בפני איתא ,בביתי( ולא היו מביני בלשוני והיו מדברי עמי בלשו עברית
)בבית המרח( ואני לא דברתי מעול בבית המרח ובבית הכסא ואפילו דברי של חול אעפ"י
שמותר והואיל ועשיתי גדר ותוספת הוסיפו לי על שנותי...
 ...שעל מה דאיתא בש"ע ש ,דדברי של חול מותר לאומר ש בלה"ק ,כתב המג"א בש
הס"ח ,דמדת חסידות הוא להחמיר ,עיי"ש ...ואני לא דברתי מעול בבית המרח ובבית הכסא
ואפילו דברי של חול אעפ"י שמותר כנ"ל ,ולא הזכיר מלשו הקודש ,מ"מ סובב על התחלת
דבריו ,והיו מדברי עמי עברית כנ"ל ,וכ ראיתי בפירוש המפרש )בס"ח שבידי דפוס ווארשא
תרס"ב( ,שפירש הא דואני לא דברתי וכו' אעפ"י שמותר ,דר"ל שמותר לומר דבר של חול בלשו
עברי...
מנחת יצחק
רבי יצחק יעקב וייס נולד בפולי בשנת ה"א תרס"ב ) .(1902הוא היה מנהל ישיבה במונק ,הונגריה ,ואחר כ' דיי
ברומניה במש'  20שנה .בשנת ה"א תש"ח ) (1948עבר לאנגליה ונהיה אב בית די במנצ'סטר .בשנת ה"א תש"ל )(1970
עלה לאר ישראל ,התיישב בירושלי וש כיה כאב בית די לעדה החרדית .תשובותיו מכונסות בסדרת מנחת יצחק.
נפטר בשנת ה"א תשמ"ט ).(1989

שו"ת דברי יציב חלק יו"ד סימ נב

בחיוב הדיבור והלימוד בלשו יהודית
ב"ה ,יוניא סיטי ,ט' אלול תשל"ז
...
א( החת סופר בתשובותיו אהע"ז ח"ב סי' י"א ]בד"ה שוב תמהתי[ כתב על שהזכירו הרבני
מקומ כאשר נקרא בשפה לאטינית ,מה לכ לחתו עצמכ אפי' בשטרי הדיוטות או בהכשרי
בש לטי אשר לא שערו אבותינו ורבני קדמוני שלפני פר"מ ...ובצוואתו של הח"ס ,הזהרו
משינוי הש ולשו ומלבוש נכרי ח"ו עכלה"ק+ .יש להעתיק בזה קטע מצוואתו של כ"ק מר
המחבר זי"ע :מחוייב אני להזהיר ולצוות שח"ו להיות מהלועזי בלע"ז ,ולגדל בניכ בעזהי"ת
בדיבור המורגל מאבוה"ק שפת יודיש ,וכאשר כבר הארכתי בדרשות ובתשובות ,ושלא לשנות ח"ו
ללשו ענגליש ולא ללשו עברית ,ולהזהר מאוד בדיבור בבית וע חבירי וחבירות רק בלשו
יודיש ,בלתי כשמדברי ע עכו" ומי שאינו מכיר שפת אידיש לעת הצור' ,אבל השפה המדוברת
והמורגלת בפיו ובלשונו יהי' הלשו שהורגלו בישראל במדינותינו מיוצאי אשכנז שפת אידיש ,וזה
מהיסודות העיקרי עקרי להתקיי בתורה המורשה לקהלת יעקב ,ויע שכבר כתבתי ודרשתי
הרבה מחומר העני וכוחי חלוש לא אוכל להארי' ,אבל זה אני כותב בלשו צוואה ואזהרה חמורה
ה לזכרי וה לנקבות מיו"ח ,שהפורש עצמו ח"ו וחלילה פורש עצמו מ החיי להכלל בתו' יו"ח
ושורש האיל הקדוש אבוה"ק זי"ע ועכ"י+.
ובאמת בסמ"ג מל"ת נ' ,שלא ליל' בחוקות עכו" לא במלבושיה ולא במנהגיה שנא' ולא תלכו
בחוקות הגוי וגו' ,ונא' ובחקותיה לא תלכו ,ונא' השמר ל' פ תנקש אחריה וכו' ,הכל בעני
אחד הוא מזהיר שיהא ישראל מובדלי מ העכו" ...דליתא אלא העיקר שבכל מה שמיוחד לה
צרי' הישראל להיות נבדל מה וכו' להיות נבדל ממנהג במלבוש במנהג בדיבור...
 ...כפל הב"ח וכתב להיות נבדל ממנהג במלבוש במנהג בדבור ושכ הוא בספרי ,וש בספרי
איתא באבטינא בארגמ ובתלוסי עיי"ש ,ונראה להדיא שהב"ח ס"ל שה' בדיבור הוא פשיטא
טפי ,דלגבי מלבוש ומנהג אולי שיי' איזה כבוד ותפארה ,משא"כ דיבור למה ישנה מדיבור ושפת
ישראל לדיבור ושפת עכו" ,ובודאי שרק להדמות וללכת בדרכי העכו" ולהתערב עמה ,וזה
ברור.

...
וממש תסמר שערות ראש מחומר העני ,ואוי לאותה בושה ...א לא ילבש במלבושיה ...ומכל
שכ בשאט נפש לעזוב שפת יהודית ולדבר בלע"ז רח"ל ,ואשר החת"ס כותב שאבותינו הקדושי
במכוו שבשו לשונ ותקנו לשו יהודית לאומתינו הקדושה ,ומי יודע כמה כוחות וכוונות השקיעו
בלשו זה שתיקנו לדבר בה איש וביתו .ועל זה נאמר ]ירמיה ב' י"ג[ אותי עזבו וגו' לחצוב לה
בארות בארות נשברי וגו'.
ובמדרש רבה ]נשא י"ג כ' בלק כ' כ"ב ועוד מקומות[ מהדברי שבזכות נגאלו ממצרי ,שלא
שינו לשונ...
ונראה שיש בזה שני עניני ,האחת שלא יניחו לשו אביה ,והשנית שלא ילמדו לשו מצרי כדי
שלא יבאו ח"ו לידי עבודה זרה .ובזקוקי דנורא שמה ]פכ"ג אות כ"ט ול'[ לשו בית יעקב אביה
זה לשו הקדש ,וכאמור כי פי המדבר אליכ בלשו הקדש ,ושלא ילמדו כלל לשו מצרי כדי
שלא יתערבו בה ויביא לידי ע"ז עיי"ש .והאמת שכ הוא במכילתא פרשת בא ]מסכתא דפסחא[
פרשה ה' ,על והיה לכ למשמרת ,ומני שלא שינו את לשונ שנאמר כי פי המדבר אליכ ,ואומר
ויאמרו אלקי העברי וגו' ואומר ויבא הפליט ויגד לאבר העברי ,ועיי במרכבת המשנה שמה
ודו"ק.
ג( ובשו"ע או"ח סי' פ"ה ס"ב דדברי של חול מותר לאמר בביה"כ ובמרח וכו' בלשו הקדש,
וכתב המג"א ס"ק ב' ומדת חסידות הוא להחמיר ,והוא מספר חסידי תתקצ"ד .וכתב בהגהות
חת סופר ש ,ונ"ל דה"ה במקו גילולי ועיי לעיל סימ נ"ה במג אברה ס"ק ט"ו )היינו
שעבודה זרה מפסקת לעני תפלה( ,ונראה לי דמשו הכי הנהיגו אבותינו את בניה מבלי לספר
בלה"ק ונשכח מאתנו לגמרי בעוה"ר ,משו שגלו לבבל שהיתה מלאה גילולי עכלה"ק.
ובאמת בחת סופר ]תורת משה[ על התורה פרשת נשא ]עה"פ כה תברכו[ כתב ,אילו היו ישראל
מדברי בלה"ק על אדמת א"כ כשגלו לא היו שוכחי את הלשו בזמ מועט כדכתיב חצי
מדבר אשדודית וכו' ,א' נ"ל כבר ממאות שני מששלטו מלכי אשור וארמיי על ישראל בחרו
ההמוניי בלשונ ושכחו לשו הקודש כבר ,ואז כשהיו הזקני מורי ודרשו בלשונ ברבי לא
נכנסו הדברי בלבות וכו' ,והיינו דכתיב בישעיה ]כ"ח י"א[ כי בלעגי שפה ובלשו אחרת ידבר
אל הע הזה וכו' עיי"ש...
...
ה( עכ"פ ממדת חסידות שבמג"א מספר חסידי ,שלא לדבר במרח ובית הכסא בלשו הקודש.
ובסנהדרי י"ט ע"א התקי ר' יוסי בציפורי שיהיו נשי מספרות בבית הכסא ,ואיפסק להלכתא
ברמב" פכ"ב מאיסו"ב הי"ד וטושו"ע אהע"ז סי' כ"ב סי"ג ,ולכ' הוצר' להיות לשו מיוחדת
לנשי לדבר שמה .ואנחנו רואי ג בשמות הנשי שרוב המה מכינויי בלע"ז.
ויש לומר ג כ להמבואר באו"ח סימ פ"ח ברמ"א ,יש שכתבו שאי לאשה נדה בימי ראייתה
ליכנס בבית הכנסת או להתפלל או להזכיר הש או ליגע בספר ,ומסיי שהמנהג במדינות אלו
כה' סברא ]וע"ע להל סימ קל"ט[ ,ואפשר שמצד חסידות וקדושה יש ליזהר ג כ מלדבר בלשו
הקודש בימי ראייתה ,ולזה נצרכו לעוד לשו יהודית מלבד לשו הקודש.
...
וסמ' לדברי החת סופר מצאתי לפענ"ד ,שבספרי עקב על ולמדת אות את בניכ ,מכא אמרו
כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו בלשו הקודש ומלמדו תורה וכו' .ובסוכה ד %מ"ב ע"א,
בקט היודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע וכו' ,והעיר בחסדי דוד ]תוספתא חגיגה פ"א
ה"ג ,ובחיבורו ספרי דבי רב[ למה השמיט התנא דש"ס מלמדו לשו הקודש ,וכתב אולי דבאתריה
דההוא תנא כל דיבור היה בלשו הקודש הלכ' הא לא אצטרי' למימר עיי"ש .ולהנ"ל התנא
באר ישראל שאי בה גילולי והיו מדברי בלשו הקודש ,מה שאי כ התנא דספרי היה בבבל
ששמה הנהיגו אבותינו שלא לדבר בלשו הקודש ,וקמ"ל דמ"מ מצוה ג כ שיוכל לדבר בלשו
הקודש ללימוד תורה וכדומה ודו"ק.

ולכ' נקט התנא דבי אליהו שני דברי ,שלא להניח לשו בית יעקב היינו לשו הקודש כמ"ש
בזקוקי דנורא ,וזה להתפלל וללמוד תורה וכו' .וג במה שההכרח יהיה לנשי זבות בימי
ראיית ,ובבית הכסא ומרח ,ונגד גילולי ,לא ילמדו לשו מצרית אלא ישבשו לה הלשו ללשו
יהודית ,כמו שעשו אחר כ' בבבל ואולי עוד בימי בית ראשו מששלטו בה כשדי וארמיי וכנ"ל
מהחת סופר ודו"ק.
 ...וכמעט בכל מקומות שישראל שמה שבשו לשונות כידוע ,ועשו מזה לשו יהודית כדי לקיי
לא תלכו בחוקות הגוי...
 ...ולכ' בודאי שח"ו להניח שפת אבותינו מדור דור ולהשתמש בלשונ של עוברי עבירה ,ואולי
לכ' קוראי "עברית" לשו נופל על לשו ,ורוב המילי בדו מליב רח"ל ,וא יש בו ביטויי של
לשו הקודש זה עוד מגביר האיסור וכנ"ל...
...
דברי יציב
ר' יקותיאל יהודה הלברשט נולד בשנת תרס"ד ] [1904בגליציה ונפטר בקרית צאנז שבנתניה בתשנ"ה ] .[1995היה
נצר למשפחת רבני מצאצאי ר' חיי מצאנז .לפני השואה הספיק לשמש זמ קצר כאדמו"ר בעיר קלויזנבורג ]קלוז'[
שבטרנסילבניה .בזמ השואה גורש למחנות ריכוז ע משפחתו וקהילתו ,ובה הושמדו רוב אנשי קהילתו בתוכ
אשתו ואחד עשר ילדיו ,א' הוא שרד .התנהגותו במחנות היוותה דוגמא ומופת לשמירת צל האלוקי שבאד,
כשהוא מסייע בכל כוחותיו בגו %וברוח ליהודי שהיו עימו .לאחר השואה עזר לשק את שארית הפליטה ,ולהחזיר
את היהדות ,שמירת המצוות ולימוד התורה למחנות הפליטי שהוקמו בגרמניה .לאחר זמ הגיע לארה"ב ,והצליח
לשק את חסידות צאנזקלויזנבורג בניויורק .אח"כ עלה ארצה ,והקי את קרית צאנז בנתניה על מוסדותיה
הרבי ,ובתוכ המרכז הרפואי 'לניאדו' שפועל על פי הנחיותיו .במש' כל השני האלו פעל רבות לקימו עול
התורה שחרב בשואה ,ובי השאר הקי את 'מפעל הש"ס' והשתת %בהקמת מוסדות תורה וחסד בכל רחבי העול,
תו' כדי שהוא מנהיג את חסידי צאנז באר ובחו"ל ,משיב תשובות בהלכה לכל קצווי העול ,ועוד .לאחר פטירתו
החלו לכנס את תשובותיו ,ביניה מעטות ששרדו מכתביו הרבי שאבדו בשואה .בשנת תשנ"ו ) (1996יצאו לאור
החלקי הראשוני של תשובותיו 'דברי יציב' על או"ח בשני חלקי ,ובתשנ"ח ) (1998יצאו לאור שני חלקי על יו"ד.
בתשנ"ט ) (1999יצא לאור הכר' החמישי על אב העזר ,ובתשס"א ) (2001הכר' השישי על חו"מ וענייני מקדש
וקודשיו .ששת הכרכי האלו הוכנסו למאגר .חלקי נוספי של שו"ת דברי יציב נמצאי בהכנה.

שו"ת יביע אומר חלק ב  יו"ד סימ יז
ב"ה .קהיר .קרי"ת מל' רב לפ"ק .נשאלתי א מותר ללמד גוי תורה שבכתב ,או לענות לו איזה
שאלות דתיות מ התורה .וא יש חילוק בזה בי גוי קט לגדול.
...
)יב( המור מכל האמור שאסור ללמד תורה לגוי ,בי תורה שבכתב בי תורה שבע"פ ,ואסור
לענות לו על שאלות דתיות .לבד כשמקשה ומתמיה על דת ישראל ,שמותר להקהות את שיניו
ולהשיב לו מלחמה שערה .וכמ"ש ודע מה שתשיב לאפיקורוס ,ה"מ באפיקורוס עכו") .סנהדרי
לח .(:וכ מותר ללמדו דיני שבע מצות א %בזה"ז .ג מותר ללמדו עברית ולשו הקודש ודקדוקה.
וקט דמסברי ליה ומסבר דינו כגדול .פחות מכ מותר ללמדו תורה .הנלע"ד כתבתי.
יביע אומר
רבי עובדיה יוס ,%הראשו לציו הקוד ,נחשב יחיד בדורו בבקיאותו הנפלאה בספרי ההלכה .זכרונו הפנומנלי,
המסוגל לסקור את כל הנכתב על נושא נתו  מהתנ"' ,מהתלמוד ומהפוסקי  מעניק לתשובותיו אופי אנציקלופדי,
שכ נושא הנדו על ידו זוכה למיצוי כל החומר הרלוונטי הקיי .הראשל"צ נולד בבגדד בשנת ה"א תר"פ ) ,(1920עלה
לארישראל בגיל ארבע ,למד בישיבות בעיר העתיקה שבירושלי והוסמ' לרבנות על ידי הראשל"צ דאז ,הרב
עוזיאל .בשנת ה"א תש"ז ) (1947הוא שימש ראב"ד )רב ,אבביתהדי( בקהיר .בשנת ה"א תש"י ) (1950עלה ר'
עובדיה שוב ארצה והתיישב בה סופית .בספרי תשובותיו ,סדרות יביע אומר ויחווה דעת ,אנו נתקלי בכל הבעיות
ההלכתיות של ימינו ממש .תשובותיו לשאלות הלכה אקטואליות משודרות לציבור הרחב ב"פינת ההלכה" שלו ברדיו.

שו"ת משנה הלכות חלק יג סימ קמז
לשו ארמית א היא בכלל לשה"ק

 ...ואני הוצאתי חיבור "בלשו המשנה" לבאר חומר האיסור לבני ובנות ישראל לדבר בלשונות
עמי וק"ו שלא להעתיק התורה מלשו הקודש לכתב ולשו אחר וללמדה בלשוניה...
...
תבנא לדיד :א( מצוה ללמוד לשו הקודש .ב( מצוה ללמוד התורה דוקא בלשו הקודש ולא בשאר
לשונות .ג( אסור להעתיק התורה מלשו קודש ללשו אחר וכתב אחר לכ"ע .ד( מה שחכמי הש"ס
כתבו הש"ס בלשו ארמי וכתב אשורית או מטע שזה הלשו הוא לשה"ק משובש או מטע
שארמית ניתנה מסיני ,ולא רצו לכתב בלשה"ק מפני שהוא תורה שבע"פ או מפני שרוב ההמו
דברו בלשו החול שלא השתמשו בלה"ק רק לדבר שבקדושה .ה( אסור ללמוד תורה ע עכו"
ואפילו אל" %בית אסור ללמד .ו( לדעת הראב"ד אי יוצאי בלימוד התורה רק בלשה"ק .ז(
עכו" בז' מצות שלה לא ילמדו רק בלשוניה ולא בלה"ק .ח( המעתיקי שהעתיקו לפעמי פי'
בלשו אחר אעפ"כ לא שינוי את הכתב אלא כתבו בכתב ובגופי שלנו ולא כתב עמי .ט( אי
להעתיק תפילות או תורה ללשו אחר כדי שלא תשתכח תורה ולשו הקודש מישראל .י( צורות
האותיות של התורה יש בה סודות עמוקי ושמות ועולמות תלויי בה והמשנה ח"ו מבטל
ומוחק את השמות ומחריב עולמות כול .יא( גר שלא יקבל עליו ללמוד לשה"ק אינו גר .יב( לדעת
הזוהר אסור ללמוד ע עכו" אפי' אל" %בי"ת קוד שימול אפי' רוצה להתגייר .יג( המלמד תורה
ע העכו" עובר על לפנ"ע.
אלו דברי אד מיעוט לעול הרחבתי קצת הג כי אני טרוד מאד ומ"מ לאהבת' וידידת'
הארכתי קצת ועתה צלח ורכב על דבר אמת ש"ב הדושה"ט וכל אשר ל' בלב ונפש ,מנשה הקט
משנה הלכות
הרב מנשה קליי ]לפעמי הוא חות :הקט[ נולד באונגוואר שבסלובקיה בשנת תרפ"ה ] [1925למשפחת רבני .למד
תורה אצל אביו ובישיבות בעירו .בשואה שהה במחנות ריכוז שוני ,א' זכה לשרוד כשהוא נותר בודד מכל משפחתו.
הוא הועבר למחנה מעבר בצרפת ,מש עבר לארה"ב והמשי' בלימודיו .לאחר זמ קצר נסמ' להוראה בידי האדמו"ר
מצאנזקלויזנבורג וגדולי תורה אחרי ,והחל להרבי תורה ולהורות הלכה .היה ראש ישיבה ורב של קהילה חשובה,
ויצר קשר הדוק ע גדולי התורה של ארה"ב ואח"כ ג של א"י .בשנת תשי"ח ] [1958הוציא לאור את החלק הראשו
של ספר השו"ת שלו 'משנה הלכות' ,ומאז נדפסו  14כרכי .הרב קליי הקי את קהילת 'אונגוואר' בבורופרק שבניו
יורק על כל מוסדותיה ,וייסד את ישיבת 'בית שערי' שהוא עומד בראשה .בשנת תשמ"ז ] [1987הקי את 'קרית
אונגוואר' בשכונת רמות בירושלי ,והוא משמש כאדמו"ר מאונגוואר .נוס %לשו"ת 'משנה הלכות' פירס הר"מ
קליי עשרות ספרי בכל חלקי התורה .רוב זמנו נמצא הרב קליי בקהילתו בארה"ב ,א' לעיתי מזומנות הוא
מתגורר ג בא"י .למאגר פרוייקט השו"ת הוכנסו בינתיי כרכי אה ,וכ יאטז של שו"ת 'משנה הלכות'.

שו"ת משנה הלכות חלק יג סימ קסב
עוד להנ"ל
הגאו בעל אור שמח כתב שגדולי תורה לא ילמדו לשונות עכו" שמביא לידי כפירה
והגאו בעל אור שמח במש' חכמה פ' בחקותי עה"פ וא %ג זאת הארי' הרבה בדרכי ההשגחה
העליונה על ע ישראל בארצות שוני כאשר גזרה החכמה העליונה אשר ישראל יתנודדו בי
האומות מארצות שונות רבות והיודע קורות הימי דר' ההשגחה שיניחו מש' שני קרוב למאה
או מאתי במדינה ,ואח"ז יקו רוח סערה ויפו המו גליו וכלה יבלה ,יהרוס .ישטו ,%לא יחמול
עד כי נפזרו בדודי ירוצו יברחו למקו רחוק ,וש יתאחדו יהיו לגוי יוגדל תורת חכמת יעשו
חיל עד כי יעמוד התורה על רומו ושיאו ,מה יעשה חפ האד העשוי להתגדר ולחדש בתורה,
יעזוב לימודי דתו ללמוד לשונות לא לו ילי %ממקלקלתא ולא ילי %מתקנתא יחשוב כי ברלי היא
ירושלי ,ואל תשמח ישראל אל גיל בעמי ,ישכח היותו גר באר נכריה יחשוב כאזרח האר ,אז
יבא רוח סועה וסער יעקור אותו מגזעו יניחוהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו ידע כי הוא גר,
לשונו "שפת קדשינו ,ולשונות זרי המה כלבוש יחלו "%ומחצבתו הוא גזע ישראל ותנחומיו
ניחומי נביאי ה' אשר נבאו על גזע ישי באחרית הימי ובטולטולו ישכח תורתו עומקה ופלפולה
וש ינוח מעט יתעורר ברגש קודש ובניו יוסיפו אומ ובחוריו יעשו חיל בתורת ה' וכו' ע"ש דברי
כמפי נביא ה'.

והנה פלא שכתב דדוקא לאחר שיזכו עד כי יעמוד התורה על רומו ושיאו ואז ילמדו לשונות עכו"
ולמה דוקא לשונות עכו" ולמה יעזבו לימודי דתו אבל מוב מאד מה שראינו בזמנינו שבעזה"י
הישיבות פורחות והגיע התורה לרו המעלות ומ"מ לומדי לשונות עכו" וג לומדי גמרא
בלשו עכו" ושאר ספרי קודש הג שמסתמא כונת לטובה ובפרט הלומדי לשונות עכו"
במדינות שונות כדי להחזיר למוטב ולהרבות בעלי תשובה אבל סו %סו %בזמ שה לומדי
לשונות עכו" באותו הזמ ה עוזבי לימודי ה' ועוסקי בלימוד לשונות עכו" ,ולשונינו הוא
שפת קדשינו ולשונות זר המה כלבוש יחלופו ,ע"ש דברי כגחלי אש ממש .וכבר כתב רבינו הח'
הרי" ז"ל )במכתב ער"ה תר"ד הובא בס' שיח שרפי קודש( וז"ל ואל יקט בעיניו כי אי לשער
ולספר המסתופ %מזה א %בדבר מעט לשנות הסדר מתשב"ר אשר אי מבטלי אות אפי' לבני
ביהמ"ק א %כי ללמוד לשונות וא"א בשו אופ שיכנס בלב ילד דברי תורה א לבו לדברי
אחרי ע"ש עד כמה היזק גור לימוד לשונות עכו" .ג מר הדברי חיי כ"ק אדמו"ר מצאנז
זי"ע והגאבד"ק פרעמישלא הרעישו עולמות ע"ש.
שו"ת משנה הלכות חלק יג סימ קסג
עוד להנ"ל
הלומד תורה בלשו עכו" מחלק ומפריד את ע ישראל
...
וזה המאחד את כלל ישראל ולא היו בני ישראל מדברי בלשונ וכמו שאמר במגילה בהכתבי
ששלח ואל היהודי ככתב וכלשונ והרי שלשונ היתה לשה"ק ולא החליפו בלשוניה ואפילו
בשעת השמד וגזירת המ וכ הי' בכל הדורות זה אלפי שנה בגלות וכשהוגלו בני ישראל מספרד
להאללאנד ומאשכנז לספרד כרבינו הרא"ש וכיוצא בו באו מפה ומפה והתורה קשרה אותנו כול
מדברי בשפה ברורה וכול מקבלי עליה עול מלכות שמי ולימוד התורה זה מזה גדולי
וצדיקי פולי וליטא ואונגאר עסטריי' אשכנז ואחינו אנשי ספרד הג שההברה היתה משונה
קצת מליטא לפולי וגאליציע ואונגאר וכ"ש לאחינו בני ספרד אבל מ"מ שפה אחת לכלנו וזה
החזקינו לע אחד.
אבל א ישנו סדרי הלימוד מאז ומלפני על דעת וטעמ ובמוסקווא ילמדו תורה בלשו רוסית
ובצרפת ילמדו תורה בלשו צרפתית ובאמעריקא בענגליש ומעכסיקא בלשו ספאניש וכל מדינה
ומדינה כלשו המדינה יתחלק ע ישראל לשבעי אומות ח"ו ולא יוכלו להתדבר ולהתכתב
ולפלפל בתורת ה' ונעשה תורה כמה תורות וח"ו כלל ישראל יפוזר לכמה אומות אוי לי א אומר
אוי לי א לא אומר שמצד אחד הולכי ורודפי אחר המרוחקי לקרב בכל האפשר ומצד השני
באותו זמ ואותה שעה ה גורמי לרחק המקורבי על ידי העשוי כבר.
 ...וכל שיש לה שפה אחת ה באחדות אבל כשה מדברי לשונות אחרי מפריד ביניה וזה
הי' בדור הפלגה שכל זמ שהי' לה שפה אחת היו אחדי ואח"כ בלבל את לשונ והפריד זה
מזה.
ובקרא כתיב )ישעיה נ"ה א'( הוי כל צמא לכו למי ,והתורה נמשלה למי ואמר כל צמא לכו
למי ולא אמר שהמי יבאו לצמא ,ובמשנה )אבות פ"א י"ב( הלל אומר הוי מתלמידיו של אהר
אוהב שלו ורוד %שלו אוהב את הבריות ומקרב לתורה ,והנה המדה לאהוב את הבריות
ולקרב לתורה ולא לקרב את התורה אליה .והאד צרי' לקרב עצמו ולקרב אחרי לתורה
וללמדה אבל כנתינתה מסיני ולא לשנותה בכדי לקרבה או לקרב הרחוק.
ואמשול ל' משל הרי אפילו במדינת הגוי ללשוניה כל מדינה מקפדת על לשונ ושילמדו בבתי
ספר שלה רק שפה אחת שפת המדינה וג לכל אזרחי המדינה תקנו בתי ספר ללמד שפת המדינה
שלה ,ואפילו מי שאינו אזרח מהמדינה או שיש לו שפה אחרת כאנחנו בני ישראל שגרי אפילו
במדינה זו בארה"ב שהוא נקראת דעמאקראטית ויש שויו לכל אזרחי המדינה ע"פ חוקי המדינה,
וג יש חוק שכל אחד יכול לשמור דתו מ"מ יש חוק המחייב לכל ילד הגר פה ללמדו לשו ושפת
המדינה ומקפידי ועונשי על זה ומאסרי ההורי א עוברי על החוק ולכ אפילו הישיבות

הקדושות בעונ"ה מוכרחי ללמוד בה לימודי חול ושפת המדינה )מה שזה לא הי' מלפני אפילו
תחת הצאר ניקאליי ושאר מלכי עכו" כי היו מוסרי נפש על זה שלא ללמוד בחדרי וישיבות
אפי' שפת המדינה כידוע(.
ומעתה ק"ו ב בנו של ק"ו ומה הגוי דיתבי על דורדייהו במקומ ועל אדמת בשלו ובשלוה,
מקפידי שכל אזרחי המדינה יהי' מאיזה דת שיהי' חייבי בע"כ ללמוד שפת המדינה ומקפידי
ועונשי על זה ,כ"ש ע ישראל מפוזר ומפורד בי העמי כ"ש שנחזיק בלשונינו ובשפתינו לשו
הקודש עכ"פ ללימוד התורה שנתנה בלשו הקודש ,ובתורה )דברי כ"ו( ויהי ש לגוי ודרשו
מלמד שהיו ישראל מצוייני ש ורק זה גר לה במצרי שלא נאבדו בי האומות ,וכ מבואר
בפדר"א שקבלו עליה שלא לשנות את לשונ .ובתרגו יונת עה"פ ה ע לבדד ישכו דבנימוסי
אומיא לא מדברי .ועכ"פ מאויבי תחכמנו וח"ו לשנות הלשו אשר עליו אמרו אתה בחרתנו מכל
העמי ורוממתנו מכל לשו ואז וקדשנו במצותיו .ובפרט שעי"ז ג ח"ו עוזבי ספרי תורת ה'
שחברו מאז נתינתה מסיני עד דורינו אנו שמעו עמי בינה זאת.
והאמנ הנני פה להודיע ולגלות דעתי ברבי ולכל הקורא במכתב זה שכל מה שכתבתי שחייב כל
אד ללמוד לשו הקודש וכ כי ראשו הוא ללמד להבעלי תשובה לשו הקודש כונתי בלימוד לשו
הקודש א' ורק לש לימוד תורתינו הקדושה ה בכתב וה בע"פ כמו שקבלנו מפי משה רבינו עליו
השלו ,ולמדו לנו אבותינו ורבותינו הקדושי אבל לא ללמד לש לימוד עברית אשר אסרו כל
חכמי הדורות ,וא %כי זה דבר פשוט מאד ולא היה לי אפילו לכתוב דבר זה ,אלא כיו שאפשר
ימצאו אחרי שירצו לתפוש אותי על זה וידרשו לגנאי הנני כותב להוציא מלב ,ומתנה בתנאי
כפול כי כוונתי ללמוד לשו הקודש לה' ולתורתו אבל לימוד לשו הקודש לדבר בו דברי נבלות או
אפי' דברי בטלי ולא ללימוד תורה הוא גרוע ממדבר בשפת שאר לשונות הג שבכל אופ ובכל
לשו המנבל פיו או אפילו מדבר דברי בטלי הוא עבירה גדולה אבל כ"ש בלשה"ק וזה פשוט
מאד.

שאלת הלשונות בישראל ,ח"נ ביאליק )(1930
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