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 פרשת נח

 ושאר לשונות וניתוילשון הקודש 

 )כז, בראשית ט( :יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו

אין בין ספרים לתפלין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון  )ב, מגילה ח(איתא במשנה 
רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו  ,ותפלין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית

ואמר רבי  ,ג"אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן הלכה כרשב) ב, ט(' ובגמ. שיכתבו אלא יוונית
דבריו של יפת  ,"יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם"אמר קרא  ,ג"יוחנן מאי טעמא דרשב

אבא היינו טעמא דכתיב יפת  אמר רבי חייא בר ,ואימא גומר ומגוג' ומק, יהיו באהלי שם
 .יפיותו של יפת יהא באהלי שם - אלהים ליפת

 ז"יוונית בזה

אין כותבין תפילין ומזוזה אלא בכתב ל "וז) יט, תפילין ומזוזה וספר תורה א(ם "מבוכן פסק הר
כבר נשקע יוני מן העולם ונשתבש אבל . והתירו בספרים לכתוב אף ביוני בלבד, אשורית

  .לפיכך אין כותבין היום שלשתן אלא אשורית ,ואבד

 מגילהג מודה ב"האם רשב

קראה על פה קראה  ,הקורא את המגילה למפרע לא יצא) א"ב מ"מגילה פ(גילה תנן מולענין 
וכתב . והלועז ששמע אשורית יצא ,אבל קורין אותה ללועזות בלעז ,תרגום בכל לשון לא יצא

 .אלא שכבר אבד אותו לשון היוני ונשתכח ,ן זהיונית הרי הוא כאשורית לדישב "רעה

 ,יווניתבשאר ספרים לא התירו אלא שג "מתניתין אפילו לרשבש )ף"בדפי הרי ב ,ד(ן "רב' ועי
וכל  ,עיקר פרסום הנס תלוי בידיעהו ,דכיון דעיקר מצות מגילה משום פרסומי ניסאהחילוק ו

ט "בתוי' עיו. שאין הספרים נכתבין בופ "עא גיפטית עיקר פרסומיה בגיפטית אשאינו יודע אל
' ג דבפרק א"אע ,דין זהמהלכות מגילה כתב ' שהרי בפרק ב ,ם"הרמבמדברי גם מוכיח כן ש

 .ג במגילה"רשב כ שמודה"עאלא  ,ג"מהלכות תפילין פסק כרשב

 ק יכול לצאת בשאר לשונות"האם לועזי שיודע לשה

ג כיון דלדידיה מדינא כל הלשונות "י רשבפלש, ג ורבנן"מ בין רשב"שיש בזה נן "רש בה"עיו
 וזה שהתירו לקרא מגילה בשאר לשונות אינו אלא משום ,פסולין חוץ מלשון הקדש ולשון יוני
ניסא שלו הוא שאינו יודע אלא גפטית עיקר פרסומי מי ו ,דמצות מגילה משום פרסומי ניסא

אבל  ,ק"אלא בלשה נו יוצאק אי"ל היודע גפטית ולשהכט מכשיר ממילא "וכיון דמה, בגפטית
ספרים נכתבים השגם שאר , ק שפיר יוצא גם בשאר לשונות"גם אם הוא מכיר לשהלרבנן 

ק אינו "שלועזי שמכיר לשהן "דעת הרמב, ושאר ראשוניםן "הרמבנחלקו בזה ו. לשונותה כלב
 .ק יוצא באר לשונות"פ שמכיר לשה"ל שאע"ס ם"י והרמב"רש בלא ,יוצא בשאר לשונות

 ק יכול להוציא לועזי"היודע לשה האם

אבהו בשם רבי אלעזר יודע אשורית ויודע ' דאמרינן התם ר ,ירושלמין הוכיח כדבריו מ"הרמב
סבר כהדא כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים  ,לעז מהו שיוציא את האחרים בלעז

כך זה  ,די חובתםכלומר כשם שמי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים י ,ידי חובתם
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הרי לן . יכ ללועז"גאינו מוציא  ,כיון שהוא יודע לשון הקדש ,כיון שלעצמו אינו מוציא בלעז
 .ר לשונותאק אינו יוצא בש"להדיא שמי שמכיר לשה

שאינו יוצא אלא , ג"שהירושלמי הולך בשיטת רשב ,הראיה דוחה) שצ' סי(ש "אבל הריב
גם מי שמכיר , אבל לדידן שיוצאים בכל לשון, לעזולכן אינו יוצא ב, באשורית או יוונית

והדיון הוא האם , כתוב באשוריתהיה עוד כתב שהירושלמי מיירי היכא ש. ק שפיר יוצא"לשה
ועל זה כתוב בירושלמי שהיות והוא אינו יוצא בזה , עז כדי להוציא הלועזיבל יכול לקרא

אבל לעולם אם היה כתוב בלעז היה  .נ אינו יכול להוציא ללועזי"ה, משום דהוי כקורא על פה
 .ש שדן בזה באריכות"עי, ק"שפיר יוצא אף מי שמכיר בלשה

 אינו מחויב בדבר

בשביל שיש בקורא תוספת ידיעה על וכי "ש דברי רב חסדאי שטען "ביא הריבה סימן שצאוב
למי לא דמי  ,ואפילו אם נאמר שלעצמו אינו מוציא. "ח"ידי םאלהוצי ולא ימנע ממנ השומעים

אלא , עצמו אאבל זה ראוי היה להוצי ,שאינו מחוייב בדבר שאינו ראוי להוציא עצמו כלל
, ועכשיו יודע, הגע עצמך מי שאשתקד לא היה יודע. שנתוספה בו ידיעה זו של לשון אשורית

שמוציא בכל , למי שיצאהא לא דמיא אלא , ועכשיו אינו מוציא, ד היה מוציאנאמר שאשתק
 . הברכות

 ,הירושלמי משוה אותם ,למי שאינו מחוייב בדבר דומה ממש נופ שאי"אעש ש"לו הריב השיבו
וגם זה  ,הוא מפני שאינו מוציא לעצמו, שאינו מוציא אחרים, שהטעם למי שאינו מחוייב בדבר

דהתם טעמא משום דכל ישראל  ,ולא דמי למי שיצא שמוציא. זו בקריאה אינו מוציא לעצמו
אבל הכא ליכא . מפני חיוב חברו שלא יצא, נקרא מחוייב בדבר, שיצא וגם זה ,ערבים זה לזה

כתב אבל . אחרלא יוציא , שכיון שיודע אשורי ואינו יוצא בקריאה זו ,למימר האי טעמא
שמוציאין אורחים ידי ) ב, אקפסחים ( נ"דבני אדם המקדשין בביהכ לההיאשאפשר לדמות 

אלא . ה מוציא אחרים"ואפ, במקום סעודתולפי שאינו , פ שהמקדש אינו יוצא"אע םחובת
ובין כשהוא , )שאינו במקום סעודה למקדש( בין כשהפסול מחמת המקום ,דיין יש לחלקשע

ל "ר .)ק"קריאת המגילה בלשון לעז היכא שהקורא מכיר לשה( מחמת הקריאה בעצמה
, אלא חיסרון צדדי, שבקידוש במקום סעודה אין החיסרון בעצם הקידוש שלא יכול לצאת בו

  ". מחויב בדבר"ולכן מקרי שאינו , ז שהוי חיסרון בעצם הקריאה"כ קראיה בלע"משא

הוא שאז היה יוצא ודאי הכי  ,'וכוק "שאשתקד לא ידי לשההגע עצמך  השואל ומה שאמר
אבל השתא , לא אפשר ליה באשורי שלא יבין בוכיון ד, אחריםגם לא ומוצי ובקריאה זו לעצמ

 . ולא להוציא בהן אחרים לא לצאת לא התירו לו לשונות פסולין ,ואשורי עדיף, שיודע אשורי

 ג כתב יוונית הוי כאשורית"האם לפי רשב

 ב"פמגילה (ז "פסקי ריאוהנה ב. ג גם כתב יוונית הוי ככתב אשורית"יש להסתפק האם לרשב
, קורא אותה בלשון הקודש ,היתה כתובה אשורית שהוא לשון הקודשכתוב שאם ) אות ג

וכן אם היתה . הרי אלו יצאו בשמיעתן ,כגון הנשים ועמי הארצות ,פ שאין השומע מכיר בו"אע
 ,פ שאינו מכיר באותו לשון"אע וקורא אותה בלשון יוני יצא השומע ,כתובה בלשון יוני
הכתיבה צריכה , פ שהכשירו שאר הלשונות במגילה"אעו. א כלשון הקודששלשון יוני הרי הו

 . ולא כתב יונית ולא כתב שאר כתיבות, ק"שתהיה אשורית שהיא כתב לשה
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אינו אלא לענין , שזה שהכשירו קריאת המגילה בשאר לשונות' א, שני חידושים יש כאן
, ק לענין זה"שכתב יוונית אינו כלשהנוסף חידוש . ק"אבל הכתב צריך להיות לשה, הלשון

אבל היכא שכתוב בלשון יוונית אז . ואם היה כתוב בכתב יוונית אינו כשר בשאר לשונות
אינן כשירות , ילהפ שכשירות לענין מג"אע, שאר לשונותבע למה "וקצ. מועיל גם כתב יוווני

ן יוונית וכתב כשר בלשו, פ שאינו נחשב ככתב אשורית"ויוונית אע, כתב אשוריתאלא ב
   .  יוונית

 כתב לענין שבת

) עו 'שבת סי 'ב הל"ח(ז "וספר אדהנה ב, ל שכתב יוונית הוי כאשורית"ז חולק וס"ד האו"ולענ
כומרים או שאר כתבים  בשכת) ה"אביו של הראבי(ר יואל בר יצחק הלוי "ההביא חידוש מ
ינה כתיבה ואינה חשובה אם כתבו ישראל בשבת פטור מן התורה דא ,ויוניתלבד מאשורית 

והוא לשון  ,בירושלמי מהו בכל לשון אלף אלפא ביתא ביטאאיתא דומביא ראיה מהא  .מלאכה
פ כתב להדיא שיוונית הוי כאשורית "אבל עכ .משמע או בגופן שלנו או בגופו יונית ,יונית

אשורית לכל הרי לן שלדבריו יוונית הוי כ, וכמו שחייב באשורית חייב גם ביוונית, לענין זה
 .ודוחק לומרשאינו חייב בכתב יוני אלא היכא שכותב לשון יונית .דבר

 י"אמירה לנכרי לצורך יישוב א

דמיירי דווקא בכתב  ,בשבת לוותבין עליו אונו ואפיכד )ב, ז(ועל פי זה מסביר ההיא דגיטין 
 כתבאבל  ,שאסור שלנו כתבשלהם אטו כתב דגזרו על  ,שלהם שאין בו אלא שבות דרבנן

י "ל דאמרינן התם שמותר לקנות קרקע מגוי בא"ר .שלנו זהו שבות שיש בו מעשה דאורייתא
כתיבה בדמיירי ' ולכן פי, ת דשבות התירו במקום מצוהווקשה הרי רק שב, אפילו בשבת

 .ושפיר הוי רק שבות דשבות, שאינו אלא מדרבנן

, בשבת גויי מן ה"לקנות בית באמותר כ המחבר ש"דעל מש) יא, ח שו"או(א "וכן פסק הרמ
ומשום , בכתב שלהם דאינו אסור רק מדרבנן א דמיירי"כתב הרמ ,וחותם ומעלה בערכאות

 . י לא גזרו"ישוב א

וכל הפוסקים  ,ס"דעת יחיד ואין לה שום מקום בשהוא ז "אוהש) ק מז"ס(ב "משנב' אבל עי
דבכל לשון חייב כדאיתא  ,דאף בכתב שלהם הוא איסור מדאורייתא ובריםוס ליוחולקין ע
 ,שז(ואף דהמחבר פסק לקמן  .י"י משום ישוב א"י א"ה התירו בכאן ע"ואפ ,)שבת קג(במשנה 

י "ז אסור לומר לא"ולפ .זה עדיפא ,י אפילו לצורך מצוה"י א"דמלאכה דאורייתא אסור ע )ה
 .להקלאפשר דיש אז אם לא שהוא צורך גדול  ,בשבת לכתוב מכתב אפילו לצורך מצוה

 אותו לשון הכתב הוא שלהאם 

כ "וכ .ז שזה שכשר בכל לשון אינו אלא היכא שכתוב בכתב אשורית"הזכרנו דברי הריא
 ,רינן גפטית לגפטיתשכתיב ככתבם וכלשונם ד משום ,במגלהד) ח 'א סי"ח(ץ "ת תשב"שוב

 הכתיבש "דגמרינן גנ משום "א ,מפני שקרויה ספר תואפילו הכי בעיא שתהא כתיבה אשורי
. תשאין כשר בהן אלא כתב אשורי הת תפילין ומזוז"בעינן שתהא כס) א, מגילה יט(כתיבה 

מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא ) ב ,ח(ק דמגלה "בפמביא ראיה מהא דאמרינן ו
ולא אשכחן  ,עד שיכתבנו בכתב אשורי על הספר ובדיו ,וכתב עברי אינו מטמא את הידים

 . תג דאשכחן פלוגתא בלשון אשורי"אע ,פלוגתא בכתב אשורי
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מגילה (ם "רמבכתב הדהנה . פ שאינו כתוב בכתב אשורית"ם מבואר שכשר אע"אבל ברמב
היתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגוים לא יצא ידי חובתו שאם ) ד ,וחנוכה ב

אבל אם , והוא שתהיה כתובה בכתב אותה לשון, בקריאתה אלא המכיר אותה לשון בלבד
וכיון שלא , היתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי לא יצא שנמצא זה קורא על פה

ם "כוונת הרמבלפרש שאין מ "כסומסביר ה .יצא הקורא ידי חובתו לא יצא השומע ממנו
לאפוקי  ,ועוד שתהא כתובה בכתב אותו לשון ,חדא שתהא כתובה באותה לשון ,דתרתי בעי

דהא לא קפדינן שלא תהא כתובה בלשון אחר אלא  ,גפטי וכתב עילמיאם היתה כתובה בלשון 
אבל כל שכתובה באותה לשון שהוא קורא אף על פי שכתובה  ,פ"כדי שלא יהא כקורא ע

כתב אבל אם היתה כתובה בכתב ם ש"כתב שכן מדויק בלשון הרמבו .בכתב אחר מה בכך
אלמא דהאי דקאמר והוא שתהיה  ,עברי וקראה ארמית לארמי לא יצא שנמצא זה קורא על פה

דבלשון הוא דשייך למימר שקורא על  ,כתובה בכתב אותו לשון לא אכתב קפיד אלא אלשון
 .פה או שאינו קורא על פה ולא בכתב

כלומר , רצה באמרו בכל לשוןל "וז) ח"א מ"מגילה פ(ם "פירוש המשנה לרמבוכן מבואר ב
 .בכתב כל אומה ובלשון כל אומה

 )ק לב"ס( ב"משנוכתב ה .אין לחוש באיזה כתב כתובהש) ט, ח תרצ"או(א "וכן פסק הרמ
ל דלא קפדינן שיהא דוקא הכתב של לשון זה שקורא ואפילו בהיה הלשון גיפטית "רד

ה "מ בעינן שיהא מכיר הקורא אותו הכתב דאל"ומ .ב נמי שרי"והאותיות כתוב עילמית וכיו
ל דמגילה בכל לשון "כמה פוסקים חולקים וסכתב שאבל  .כשאינו מכיר ל פההוי בכלל ע

ק "ס( צ"שעהב' ועי .שהיא אינה כשרה לקרות בה ואפילו ללועז אלא בשהכתב שלה אשורית
וכן הביא , א והפני יהושע בחדושיו"ץ והמאירי והפרי חדש והגר"והרשב, ז"הריאשהם ) לא
 .בשם חות יאירא "רעהג

ממה ' א. אשוריתשיהיה כתוב בכתב ל מביא שמוכח מכמה ראשונים שלא צריך "אבל בביה
פרסומי ועיקר  ,מפני שאין יודעין אשוריתז ללועזים "התירו בלעשן "שם הרמבב ן"רשכתב ה

ידי חובה  צמועת ועוד כדי שיהא יכול להוציא א ,דיף טפי להוציאו בלשון שיודע בועניסא 
ודוחק לומר דמיירי  ,נן דוקא שיהא הכתב אשורית איך יכול לקרותואי בעי .ויקרא לעצמו

הא דתנן עד דא "הרשבכ "משעוד הוכיח מ .שאינו יודע הלשון אבל בכתב אשורית הוא בקי
ומסתייע  ,שתהא כתובה אשורית לאו אכולה מתניתין קאי אלא אלועז ששמע אשורית

וכן . ם הכשירו גם הכתב"העכו א להדיא דהיכי דהכשירו לשון"ריטבכתב הוכן  .מתוספתא
מוכח מזה  ,ל כיון שניתנה לקרות ולכתוב בכל לשון שמכירין בה"וז )ב ,ח(' משמע דעת התוס

ם שהעתיק דינא דמתניתין עד "כ דעת הרמב"וכן משמע ג .שדעתם דבכל לשון ובכל כתב שרי
לומר כהני כ "אשכול שרצה גוכן הביא מה .שתהא כתובה אשורית לענין לועז ששמע אשורית

כ כתב מדשתקו רבוותא "ואח ,פוסקים דבעינן כתב אשורית אפילו בהיתה המגילה לועזית
אכן מדבריו שם . ל דעד שתהא כתובה אשורית לא קאי אלא באם היה הלשון עברי"משמע דס

 .משמע לכאורה דלא מכשיר אלא באם היה הלשון והכתב של אומה אחת

והוא שתהא כתובה " ,ם"כ לשון הרמב"שהוא ג ,ט"סכ ב"להוכיח ממשל "הבהאבל מה שהביא 
שכבר  ,לכאורה אינו ראיה כלל, מבואר בהדיא דלא בעינן אשוריתש ,"בכתב אותו הלשון

ואינו מדבר , ם שלא יהיה כתוב בלשון אחר והוא מתרגם"שכוונת הרמב) ל"הנ(מ "פירש הכס
  .ק"ודו, א"ז אין ראיה גם מהריטב"ולפי .ע"וצ, כלל על הכתב
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 ש בשאר לשונות"ק

יזהר מדברי שיבוש שבאותו אלא ש, בכל לשון ש"ק יכול לקרותש )ב ,ח סב"או(ע "שובכתוב 
 ,דוקא כשמבין הלשוןד) ק א"ס(א "מגוכתב על זה ה .וידקדק בו כמו בלשון הקודש ,לשון

אבל קידוש וברכת הפירות וברכת המצות והלל יוצא אפילו אינו מבין  ,מ"הרה בתפלה וב"וה
י לא נקט נמלמה ' שהק -ת שמע ותפלה אקריה "ד) א, סוטה לב( 'תוסש שמקורו ב"עי .הלשון

אינו  לודהני נאמרים בכל לשון אפי 'ותי ,הלל וקידוש של שבת וברכת הפירות וברכת המצות
פסק ) ק ג"ס(ב "משנאבל ב .קא בלשונםודנאמרין דו' הלכך לא דמו להני דמתני, )מבין(שומע 

 .כ מכיר הלשון"אינו יוצא אא והלל ,ברכת המצות והפירות ,קידוש ,מ"הרב ,ה בתפלה"הש
והגהות  ,וספר מגן גבורים ,)ז דסוטה"פ(ע על הירושלמי "הקל שהוא על פי דברי "בביה' ועי

 .והכריחו בכמה ראיות דאינו יוצא ,)סוטה שם( א לאנדא"ר

ח "כן כתב הב ,ק"ז מצד הדין אבל למצוה מן המובחר הוא דוקא בלשה"כב ד"עוד כתב המשנ
 י אםבימינו אף מצד הדין יש ליזהר שלא לקרותה בלשון אחר כמוסיף דו ).ג"סימן קצ(

כגון תיבת ושננתם  ,כי יש כמה וכמה תיבות שאין אנו יודעים איך להעתיקם היטב ,ק"הבלש
וכן כמה  ,"ת מחודדין בפיך"שיהו ד" ,אחד לשון לימוד ואחד לשון חידוד ,יש בו כמה ביאורים
כגון תיבת את ותיבת  ,ש שאין אנו יודעין היטב ביאורו על לשון אחר"וכמה תיבות שבק
ק וכן בתפלה וברכת המזון וקידוש ושארי "אבל כשאנו קוראין שמע בלשה ,לטוטפות וכדומה

דזה אינו מצוי שבן ישראל לא ידע ביאור הפסוק  ,ברכות אפילו אם אינו מבין הלשון יצא
 .שהכונה בו לעיכובאש "ראשון שבק

 לשון הקודש היכא שאינו מבינו

הלועז שמגילה בכמו וכתב שאולי יוצא , יוצא םאה ,לשון הקודשאם אינו מבין פק מסוג "פרמה
כתב  )ק ג"ס( ב"משנאבל ב. כ מבינו"אינו יוצא אאשאר לשונות רק בו ,אשורית יצא ששמע

אפילו אם  ,וכן בתפלה וברכת המזון וקידוש ושארי ברכות ,ק"שאנו קוראין שמע בלשהשכ
הא דאמרינן שיכולות להתפלל בכל שכתב  )קא 'ח סי"או(ח "פרהאמנם  .אינו מבין הלשון יצא

  ).א ,קצג(כדאמרינן לקמן , ואפילו שהוא בלשון הקדש ,דוקא שיבינו אותו קצת ,לשון

שכתב  )ג"סימן קצ( יו מדברי הלבוששהעלים עינעליו  התמוג "מרפל מביא ספיקת ה"ובביה
אלעזר ' וכן כתוב לדינא למעשה בהגהות ר .בהדיא שם דהמברך יוצא אף אם אינו מבין הלשון

 . )ז דסוטה"פ(לאנדא 

 ק"מנין שכולם לא יודעים לשה

שאין מי שיודע בלשון הקודש להוציא  ,עשרה יהודים לועזיםש) ק א"נה ס 'סי(ב "משנכתוב ב
וכל זה בדרך . ז"ץ ולומר קדיש וקדושה בלשון לע"יוכל אחד מהם להיות ש ,ח"דאותם י
פד ' ח סי"או(ס "תחבשם ה) ק יג"קא ס 'סי(ב "משנה כתב היכא שהוא בקביעותאבל אקראי 

ץ "אבל לקבוע בקביעה תמידית ולהעמיד ש ,באקראיאלא התירו להתפלל בכל לשון לא ד )ופו
העתיקו את כל נוסח שולאפוקי מכתות חדשות , א בשום אופן"א ק לגמרי"השולהשכיח ל

ועבירה גוררת עבירה שדלגו הברכה של קבוץ גליות וברכת  ,התפלה ללשון העמים
ק מישראל "וכשם שרוצים להשכיח זכרון ירושלים כן רוצים להשכיח לשה ,ולירושלים עירך

 .וה ישמרנו מדיעות אפיקורסות כאל"הקב ,פן יגאלו בזכות שלא שינו את לשונם
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 פיוטים באנגלית

. נ"הכנסת פיוטים באנגלית לסדר התפילה בביהכ נשאל על) ט 'א סי"ח(ת שרידי אש "שווב
ואפילו , שהרי התפילות נאמרות בכל לשון, מצד הדין בוודאי אין כאן איסורוהשיב ד

החרדים יתנגדו לו ויוציאו עליו קול שהוא מן אולם . המחמירים ליחיד מקילים לנשים
, להתגדר ויוציאו לעז ורינוןוימצאו אנשים בעלי קנאה שימצאו מקום , ו"המתקנים ח

ולמה לו להכאיב את לב היראים התמימים שנפשם , שלו מתפללים בלשון אנגלית נ"הכשבבי
 . בחלה בכל שינוי מנהג ובכל תיקון חדש

כ "שעי, אבל לקבוע בתמידות אסור, באקראי אלא ו בכל לשוןהתירלא ס ש"חתמביא דברי הו
ה לא נשאר לנו מקום ליהדות שלמה וטהורה חוץ "ובעו. גורמים להשכיח לשון הקודש

שאוסרים  זהודבר . ולכן צריך לדקדק ששם תהא לשון הקודש השוררת היחידה, נ"מביהכ
ח ק ויש לאיסור זה כ"השמעורר בלב את הצורך ללמוד ל, נ"השימוש בלשון זרה בביהכ

כ מתעצם בלב הרגשת הקדושה של התפילה ושל "יעש, גדול ביודעים ובלא יודעים השפעה
 . בית הכנסת

' סי ב"ח(ח "ק בעל ד"ויפה ביאר הגה. שלא לשנות ממנהג אבותינו, ויש גם טעם שני לאיסור
ך זקנך שאל אביך ויגד"כ "כמש, פ ומסורת אבות"שעיקר דתנו מיוסד על תורה שבע )ח"י

 . יגרום להירוס הדת, ואם נעזוב דרך זו ונשנה דבר ממנהגי אבותינו, "ויאמרו לך

וכל אשה יכולה לעיין בשעת תפילה בתרגום  ,שלא ינהיג מנהג זה בציבור מיעצו, סוף דבר
 ,משתמשים רק בלשון הקודש נ"הכבבי, ויקוב הדין את ההר ,אבל בפומבי ובציבור לא, אנגלי

שהרוו אותה בדם לבם , ג ושפת כל הדברות"ק בשפת קדושינו אנשי כנהוהתפילה נאמרת ר
 . ובדמעות עינם

 שאר לשונות היכא שאינו מדובר במקומו

אותן דברים הנאמרין בכל לשון הוא דוקא אם אנשי אותו המדינה מדברין ל ד"כתב הביהעוד 
זה אנשים יחידים ורק הוא ועוד אי ,אבל אם אנשי המדינה אינם יכולין לדבר זה הלשון ,כך

 ,ק הוא לשון מצד העצם"דבשלמא לשה .א נחשב לשון כלל למדינהל ,יודעים זה הלשון
וכיון שאין אנשי המדינה זו מכירין בלשון  ,מצד הסכם המדינה י אםכ שאר לשון איננו כ"משא

האומר חרופתי ביהודא ש )א ,קידושין ו(' מהגמראיה ש שמביא "עי .לא נקרא לשון כלל ,זה
אבל בשארי מקומות אינה מקודשת אף ששניהם  ,שכן ביהודא קורין לארוסה חרופה ,מקודשת

כיון דאין לשון זה לשון קידושין באותו מקום הוי כאלו נתן כסף ולא אמר  ,כיונו לשם קידושין
מ האם "ויהיה נ, ויש להסתפק האם דווקא שכולם יבינו או די במקצתם .כלל דאינה מקודשת

רק הוא "ב שכתב שאם "ומלשון המשנ, י"ח באנגלית כשנמצא בא"ידי צאתל ליכו" אמריקאי"
י שיש הרבה אנשים "משמע  דשפיר יוצא באנגלית בא', וכו" ועוד איזה אנשים יחידים

 . שמכירים אנגלית

" חרופתי"דשם  ,ל שאין ראיה כלל מקידושין"ע זצ"להגרח' י הוטנר מביאים שהק"ובשם הגר
ולכן רק ביהודה , לשון קידושיןמשתמשים בו לרק ביהודה ו, בשום לשון אינו לשון קידושין

" שם"אבל יש עליו , פ שאינו מדובר כאן"כ בשאר לשונות אע"משא, יכול להשתמש הלשון זה
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ואמר  ,)שהיה אז בזקנותו(ח "ומביאים ששאלו להח. ולכן שפיר דמי להשתמש בלשון זו, לשון
  .שזוכר שכשלמד הסוגיא היה ברור לו

דבכל לשון היינו הלשון  )ק"נדרים רפ ף"ריעל ה(א "ריטבהכתב כעין זה ל ש"ביההמוסיף 
, ט לכאורה לא משמע כדבריו"צ ס"תר' בסידשכתב בהגהה ש "אבל עי .שמדברים באותו מקום

ח "דילא יצא י, ם"היתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות העכול דאיתא התם שאם "ר
פ "פ המכיר אותו הלשון שפיר יוצא אע"משמע שעכ, אותו הלשון בלבדבקריאתה אלא המכיר 

 ,אולי במגילה הקילו משום פרסום הנסודחה הראיה ד. שאין שאר העם מכירים אותו הלשון
 .ע למעשה"צוומסיק  ,דבריון שם בהאי ענינא לא משמע כ"ראולם ב


