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  לשון ארמית ותרגום                  
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, יוצא יעקב בעירו� ובחוסר כל, את באר שבע
 הוא משאיר מאחוריו לעשיו ואינו את הכל

כדי להבהיר , כל זאת, לוקח עימו מאומה
קבל ע� ועדה כי לא תאוות ממו� או שאיפה 

 וכי �לגדלות הביאה אותו לנטילת הברכות 
. אי� הוא זקוק למאומה כדי לבנות את ביתו

, אשר קיבל את הברכות, הנה הוא, אדרבה
שר גולה מבית הוריו והול� לבנות את ביתו בע

ומתו� יגיעה עצומה ועבודה אצבעותיו 
אי� זאת ,  כ� בוני� בית יהודי.מאומצת

, ירושה או דבר הבא מאליו כברכה או גזירה
דרושה , דרושה יגיעה ועבודה מאומצת

  .תשומת לב מרבית לבניית הבית היהודי
ולש� כ� , יעקב יוצא כדי לבנות בית יהודי"

אי� הוא זקוק אלא לאוצרות הטמוני� 
שכ� , בכ� פותח סיפורו של יעקב. שיותובאי

] על סיפור חייו של יעקב[כל האמור להל� 
  ]ר הירש"רש ["סובב על ייסוד הבית

ת שהוריש לנו והיהדמה הוא יסודה של 
כיצד בוני� משפחה יהודית לדורי ? יעקב

כיצד יוצרי� את ההמש� הנפלא ואת ? דורות
היסוד הראשו� ? הדר הנהגת הבית היהודי

הבסיס הקדוש שאותו בחר , "מקו�ה"הוא 
יעקב בוחר במקו� , יעקב כמקו� ליסוד הבית

המקודש ביותר כדי ליצור בו את ההתחלה 
ירשנו ממנו לדורי דורות , זאת,  הטובה

ומכא� ,  לעד קיי��כי הבסיס , כמתנת חינ�
  . בניהדות ההוא פונה להשמת יסו

 טמו� בבקשתו של יעקב תו� כדי  זהויסוד
לוקית שבה חזה בשנתו בהר ההתגלות הא

" ... בית אלוקי�"אי� זה כי א� : "המוריה 
" ל�בית א"ויקרא את ש� המקו� ההוא 

יעקב  ".בית אלוקי�"יהיה ...והאב� הזאת ...
, "חו�"סולד מעצ� החשיבה על הרחוב ועל ה

אל ושלא כתרבויות שונות הדוגלות ביציאה 
או אל הבלי הרחוב הקובע את ' מרחבי הטבע'

' יורשי יעקב מוצאי� את ה, י חיי החברהאופ
  :בביתואת שכינתו בראש ובראשונה 

כי , ה� יעקב היה הראשו� אשר ביטא בפיו"
הוא הראשו� שהגה , בבית' יש לבקש את ה

, "'בית ה" "בית אלוקי�"את הרעיו� הגדול 
החוג אשר בו : אשר כל עיקרו אינו אלא זה

המקו� , חיי האד� פורחי� ומשגשגי�
ובו ,  ישא האד� את כל אשר ירכוששאליו

חוג זה הוא המקו� , יפעל ויבנה את חייו
  ] ל"הנ. ["'הגדול והקרוב ביותר להתגלות ה

  

÷çöé äîìù éåìä ïééèùðæåø  

  פוטו

 סטודיו

  מעלת לשון הקודש ולשון ארמי
  

ג כתב בטע� מה שנקרא לשו� "א בית אחרו� אות י"ה הקדוש ח"השל
, דלשו� הקודש הוא באמת עצמותו של כל דבר ודבר, ל"י הנ"עפ, הקודש

' ח' ל' והוא מורכב בעצמותו מאותיות ש, ותו שולח� הואכי שולח� בעצמ
במעלתו ] כ"ב פ"פ[נ בפרשת בראשית "ועמש, והוא הוא שמו ומהותו', �

ומחמת מעלה זו , של אד� הראשו� שהיה לו הכח לקרוא שמות לכל דבר
והוא עניינו של לשו� , נסת� פיה� של המלאכי� שלא רצו שהאד� יברא

ס פרשת "וכזה כתב בחת, בר בעצמותוהקודש שהוא שמו של כל ד
  .בחוקותי

 יש ,כמלאכי השרת' ג,  דברי� נאמרו בבני אד�'ו. והנה איתא בחגיגה טז
 ומהלכי� בקומה זקופה ומספרי� בלשו� הקדש כמלאכי תלה� דע

, אוכלי� ושותי� ופרי� ורבי� ומוציאי� רעי כבהמה,  כבהמה'ג ,השרת
ותיר� , דברי� בלשו� הקודשא דהרי יש אנשי� שאי� מ"והקשה המהרש

ומה דנקט לשו� , כ לבהמה"ס דיש לאד� כח הדיבור משא"דכוונת הש
  .הקודש דוקא הוא לפי שהמלאכי� מדברי� בלשו� הקודש

' מדבר'כי לכאורה היה נראה דמעלת ה, א"ויש להעיר על דברי המהרש
כ באמת מה שיש לו לאד� "וא, שנתייחד באד� לא ניתנה למלאכי השרת

נ "י מש"ולכ� נראה לבאר עפ, מדבר זה אינו כמלאכי השרת כללמעלת 
ואשר זהו , דדיבור לשו� הקודש המה סיפור של גו� הדברי� בעצמות�

ס שהאד� יש בו דמיו� למלאכי השרת שיש בו יכולת לדבר "דאמר הש
  .א"ומיושבת היטב קושית המהרש, דברי� שהמה בעצמות� דיבורי�

, בש� לשו� הקודש נחלקו הראשוני�והנה בטע� מה שנקרא לשו� זה 
ח כתב אל תחשוב שנקרא לשוננו לשו� הקדש "ג פ"דבמורה נבוכי� ח

כי זה הלשו� קדוש לא ימצאו בו , אבל הוא בדי�, לגאוותינו או לטעותינו
ואי� בו שו� תיבה לא לטפה ולשת� ולצואה ולא לעניני , שו� תיבת גנאי

ג השיג על דברי "ל פי" פ� בפרשת כי תשא"והרמב, תשמיש אלא בכנוי
 .מ בגו� דבריו שבאמת יש תיבות לעניני� הללו"הר

הוא מפני שדברי התורה , � דהטע� שנקרא לשו� הקודש"ולכ� כתב הרמב
והוא הלשו� , והנבואות וכל דברי קדושה כול� בלשו� ההוא נאמרו

אנכי ולא יהיה ל� , ה יתעלה שמו מדבר בו ע� נביאיו וע� עדתו"שהקב
ובו ברא ', ובה נקראו שמותיו הקדושי� וכו, רות התורה והנבואהושאר דב

ומלאכיו וכל צבאיו לכול� , וקרא שמות שמי� ואר� וכל אשר ב�, עולמו
  .'בש� יקרא מיכאל וגבריאל בלשו� ההוא וכו

ומדברי כמה מרבוותא האחרוני� נראה דמה שנקרא לשו� הקודש הוא 
ט "ק' עוי� בחוות יאיר סיי, לפי שיש חלות קדושה בגו� הלשו� עצמו

לשו� הקודש קדושתו מפני חיבור אותיות הקדושות שבו כנודע ד שכתב
הרי דלדבריו מה דאיקרי לשו� , כ" עליודע מעט מזעיר בחכמת אמת

מ ודלא "משמע מדבריו דלא כהר[, הקודש הוא לפי דבאמת יש בו קדושה
, ו� זהה מדבר בלש"ואדרבה מחמת שיש בו קדושה אזי הקב, ]�"כהרמב

  .ה בטע� מה שנקרא לשו� הקודש"ויעוי� מה שנתבאר לעיל מדברי השל
ה "ד: [בשבת קטז' ז הוציא מדברי התוס"ז סט"ש' ח סי"א או"וברמ

א "וביאר המ, דמותר לקרוא בשבת בספרי מלחמות בלשו� הקודש] ש"וכ
ג "ז סקי"ובט, ]ק"וג� למדי� ממנו לשה[ד דיש בו מעט קדושה "סקכ

מותר לדבר דברי חול בית המרח� דב:  דאיתא בשבת מז ממה"השיג ע
אכ� ', י' א סי"ה בשאילת יעב� ח"וכ, הרי שאי� בו קדושה, בלשו� הקודש

, תיר� דא� שיש בו קדושה שרי בבית המרח�' ה' א סי"� ח"בתשב
  .ש הטע�"יעוי

ל הארי� דיש חלות "ק' ז ואיל� עד סי"קכ' א סי"ת הרמ"אכ� הנה בשו
תורה שבכתב , לשונות אלו' כי התורה ניתנה בב, ארמיקדושה א� בלשו� 

והארי� ש� דלשו� הקודש , בלשו� הקודש ותרגו� התורה בלשו� ארמי
הביא הא ] ה תרגו�"ד. [א מגילה יז"ובטו, ולשו� ארמי לשו� אחד הוא
אל תהא לשו� ארמי קלה בעיני� כי התורה  דאיתא במדרש פרשת ויצא

  .דותאנכתבה בלשו� זה כדכתיב יגר שה
כ דמעלת לשו� הקודש אינו משו� שהוא עצמותו של "אשר לפי זה הרי ע

דה� מילתא הוא אמת רק לעני� לשו� הקודש ולא לעני� לשו� , דבר בלבד
כ דמעלת לשו� הקודש וקדושתה מחמת שהיא השפה "ואשר ע, ארמי

ומאחר דהתורה דיברה ג� בלשו� , ה מדבר בה והיא שפת התורה"שהקב
וממילא מוכרח דכל שבעי� לשו� יש לה� תורת [, ש קדושהארמי ג� בו י

  ].ה שאר לשונות"וה, שהרי לשו� ארמי ודאי תורת לשו� עליו, לשו�
דבדור הפלגה , הארכתי בגדר שבעי� לשו�] ו"א פ"פי[ובפרשת נח 

, ונית� לכל אומה ואומה לשו� ושפה, נתחדש חלוקה של שבעי� אומות
אטינית אי� לזה תורת לשו� אלא כ כגו� ל"וכל שפה שממציאי� אח[

, לשונות תורת לשו� עליה�' ונמצא דבאמת כל ע, ]ז כשיחת הדקלי�"הרי
חדא דהיא שמו של כל דבר בעצמותו , ומעלת לשו� הקודש בתרתי

ובמעלה השניה א� , ושנית שהיא הלשו� שהתורה נכתבה בה, נ"כמש
  .לשו� ארמית בכלל

אי� ראיה שיש , לשו� ארמיאכ� באמת ממה שמצינו שיש תורת לשו� ל
א ש� דלשו� "ת הרמ"כי הנה כתב בשו, לשונות' תורת לשו� לשאר ע

דא� להמבואר בתוספתא , מ בזה"ונפ, ארמי הוא מכלל לשו� הקודש
לשונות הגט ' ח שא� כתב גט בב"ד גירושי� ה"מ פ"י ובר"ז ה"גיטי� פ

 אחד ק ובלשו� ארמי הגט כשר דשניה� לשו�"מ א� כתב בלשה"מ, פסול
ואי� , ל דמחמת זה גופא יש ללשו� ארמי תורת לשו�"כ י"וא, ד"עכ, הוא

  .ראיה לשאר לשונות
, בהא דאיתא ש� דאד� הראשו� סיפר בלשו� ארמי: פ סנהדרי� לח"ובצ

והוא משו� , דמשמע שתחילת הבריאה כ� היא לדבר א� בלשו� זה, כתב
שכתבו ] נזירה "ד. [ נזיר ב' תוס'ועי, כ"דהוא מכלל לשו� הקודש ע

כ א� "וא, ק"ק יש לו מעלת הלשו� של לשה"דשיבוש לשו� של לשה
אכ� , ק יש לו מעלת הלשו�"נימא דארמי הוא לשו� משובש של לשה

  .ש"יעוי, ק"א בתשובה ש� כתב דלשו� ארמי אינו שיבוש של לשה"הרמ
  

  

  'ן ארמית ולשון הקודשלשו'
  

, רב שמואל בר נחמ� בש� רב יוחנ� שלא יהא לשו� סורסי קל בעיני�': הירושלמי בסוטה מביא
לשו� סורסי . 'בתורה כתיב ויקרא לו לב� יגר סהדותא. שבתורה ובנביאי� ובכתובי� הוא אמור

 ארמי שהוא שלא יהא קל בעיני� כלומר דשאני לשו�'ואמרו . מפרש הפני משה זה לשו� ארמי
  . 'קרוב ללשו� הקודש

  
אל יהי לשו� סורסי קל בעיני� שהרי ': בבבא קמא מביאי� את דברי המדרש רבה' התוס

בתורה דכתיב יגר סהדותא ולב� היה מאר� . בתורה ובנביאי� ובכתובי� חלק לו הכתוב כבוד
תיבת הגט בכ .התורה חלקה כבוד ללשו� הארמית מפני שהיא קרובה ללשו� הקודש. 'נהריי�

אבל '. וכל הגט צרי� להיות כתוב בלשו� אחת' כותבי� הגט בכל כתב ובכל לשו�'ההלכה היא 
אי אפשר לכתוב את הגט . 'א� היה מקצת הגט כתוב בלשו� אחד ומקצת בלשו� אחר פסול

ונראה לי דאפילו למא� דפוסל מודה , ויש מכשירי�': א"בכל זאת פוסק הרמ. בשתי לשונות
דשניה� ניתנו בסיני והוי קרובי� בלשו� , הקודש ומקצתו לשו� ארמי כשרדמקצתו לשו� 

  . 'וכלשו� אחד דמי
  

הלשו� הארמית קרובה ללשו� הקודש ושתיה� נחשבות לשפה אחת עד שהתירו לכתוב גט 
עד כדי כ� החשיבו . בלשו� ארמית ובלשו� הקודש יחד ואי� בזה את החיסרו� של שתי לשונות

בשבת מביאה שרבה בר בר חנה סיפר שכשהיו הולכי� אחרי רבי ' הגמ. את לשו� ארמית
' זימני� אמר המקו� יפקד� לשלו� וזימני� אמר רחמנא ידכרינ� לשל�': אליעזר לבקר חולי�

והגמרא שואלת אי� היה . י שפעמי� אמר בלשו� ארמי ופעמי� בלשו� הקודש"ומפרש רש
יו בלשו� ארמי ואמר רבי יוחנ� כל והאמר רב יהודה לעול� אל ישאל אד� צרכ'עושה כ� 

השואל צרכיו בלשו� ארמי אי� מלאכי השרת  נזקקי� לו שאי� מלאכי השרת מכירי� בלשו� 
  . 'ארמי

  
משמע מהגמרא שאסור לאד� להתפלל ולשאול צרכיו בלשו� ארמית מפני שמלאכי השרת 

חשבה שבלב כל ותימא דאפילו מ': על המקו� שואלי�' תוס. אינ� מכירי� את לשו� הארמית
שמלאכי השרת לא מביני� ארמית ? היתכ� כדבר הזה ' ולשו� ארמי אינ� יודעי�, אד� יודעי�

אלא לשו� , 'ומסביר שבאמת המלאכי� מביני� לשו� ארמית' ש מביא את דברי התוס"הרא? 
שהרי מבואר , וצרי� טע� למה'ובמעדני יו� טוב ש� כתב . 'זה מגונה בעיניה� להיזקק לו

  .'שו� הוא קרוב ללשו� הקודש ולמה יהיה הוא מגונה בעיניה� יותר משאר הלשונותשזה הל
  

ולכאורה צרי� להבי� א� התורה חלקה כבוד ללשו� ארמית מדוע באמת אי אפשר יהיה 
ש " הרא ? להתפלל בלשו� ארמית ומדוע תפילה בלשו� ארמית מגונה על מלאכי השרת

, ל האי דקתני תפילה בכל לשו�"כתב רב אלפס ז ':מביא, בברכות על הדי� שתפילה בכל לשו�
דאמר רב יהודה אמר רב לעול� אל ישאל אד� צרכיו בלשו� . הני מילי בציבור אבל ביחיד לא

ואמר רבי יוחנ� כל השואל צרכיו בלשו� ארמי אי� מלאכי השרת נזקקי� לו לפי שאי� . ארמי
  .'מלאכי השרת מכירי� בלשו� ארמי

  
והני מילי בציבור אבל ביחיד לא יתפלל . ול להתפלל בכל לשו� שירצהיכ'ע "וכ� פוסק השו

לפי שאי� מלאכי השרת נזקקי� ללשו� ארמית ': ובמשנה ברורה ש� כתב. 'אלא בלשו� הקודש
ה בעצמו מקבל "אבל ציבור אי� צרי� מלי� שהקב. והוא הדי� שאר לשונות חו� מלשו� הקודש

 ולפי המשנה ברורה ע� כל לשו� אחרת חו� ,משמע שהבעיה ע� לשו� ארמית. 'תפילת�
וההסבר לכ� מביאי� מנימוקי . היא רק בתפילת יחיד ולא בתפילה בציבור, מלשו� הקודש

הטע� דציבור אי� צרי� למלי� דכתיב ה� קל כביר לא ימאס וממילא 'ל "לתלמידי רבינו יונה ז
ל המלאכי� שיעלו משמע שיחיד שמתפלל צרי� לסיוע ש. 'שתפלה הנשמעת מה� לא נמאסת

  .  את תפלתו אבל תפילה של רבי� מתקבלת מייד
  

: �"ג העיקרי� שמנה הרמב"כאשר אנו דני� בכל העניי� הזה עלינו לזכור את אחד מי
אנחנו מתפללי� רק . 'שהבורא יתבר� שמו לו לבדו ראוי להתפלל ואי� ראוי להתפלל לזולתו'

א� בא על האד� צרה לא יצווח לא , נו כ�ה אי"אבל הקב': הירושלמי בברכות מביא. ה"לקב
בראשוני� ובאחרוני� נמצא פולמוס . 'למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח  ואני עונה לו מייד

מלאכי רחמי� משרתי ': כמו בפיוט שבסו� הסליחות. גדול בנושא הזכרת המלאכי� בתפילה
  . ת"וכו עבורנו לפני השיועוד כאלו שמשמעות� תפילה אל המלאכי� שיתו' עליו� חלו נא פני

  
רב יוחנ� אמר לעול� יבקש אד� רחמי� שיהיו הכל מאמצי� 'בסנהדרי� ' יש שהביאו את הגמ

שיסייעהו מלאכי השרת לבקש ': י"ומפרש ש� רש' את כוחו ולא יהיו לו צרי� מלמעלה
מכניסי 'ל בנתיבות עול� כתב על התפילה "המהר. 'יהיו לו מסטיני� מלמעלהרחמי� ושלא 

ולא מצאנו , כי דבר זה כאילו מתפלל אל המלאכי� שיכניסו רחמינו, ואי� זה ראוי': 'רחמי�
ואפילו א� מותר לומר לאד� אחר להתפלל . אבל לומר למלאכי� הכניסו רחמינו זה אי� ראוי...זה

ולפיכ� יכול לומר עשה איתי חסד זה והתפלל , זה אצל האד� שהוא עושה חסד ע� חברו, עלי
  . 'ו שיתפלל כ�"וח, רק היא דר� תפילה ובקשה, במלאכי� לא שיי� לומר כ�אבל . עלי

  
ל ואומר שאמנ� הדר� היא שהדיוט שצרי� "החת� סופר בתשובות מסביר את דברי המהר

והוא אינו יכול להגיע אל המל� וג� א� יגיע לא יוכל להטעי� דבריו , לבקש בקשה מהמל�
ואינ� , ויע� ישראל לפני� ממלאכי השרת'. �הוא מחפש מלי� שיביא דבריו למל, כראוי

צריכי� מלי� לפני אוהב� יתבר� שמו והוא מקבל בסבר פני� יפות אפילו בלשו� עלגי� 
ומה שאנחנו מבקשי� מצדיק .  'ז אינו אלא קטנות אמונה חלילהא� כ� המלי� הל. וגמגו�

, חד ונפש אחתמפני שכל ישראל שותפי� וה� גו� א, מסביר החת� סופר, שיתפלל עלינו
וכוו� ששניה� בצער יותר טוב שיכנס לפני המל� מי שיותר . וכשאחד מצטער ג� חברו מרגיש

  . 'ולא כמלי� בעד אחר'חשוב מביניה� ואז הוא מבקש על עצמו 
  

מחסדו יתבר� לתת לאד� ': ' ל בדר� ד"נתבונ� ונדע כוחה של תפילה כמו שכתב רבנו הרמח
� לו רשות שיעמוד לפניו ויקרא בשמו ואז יתעלה מ� שנת... ת"מקו� שיתקרב אל השי

  . 'ויימצא מקורב לפניו... השפלות

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה
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  בגדר לשון ארמית
  

, ]ד"ר בראשית ע"ומקורו מהמד, ס"ב אות תתר"דניאל פ[איתא בילקוט 
שבתורה , שמואל בר נחמני אל תהי לשו� ארמית קלה בעיני�' אמר ר

בתורה יגר שהדותא , ה חלק לו כבוד"ובנביאי� ובכתובי� מצינו שהקב
ובכתובי� וידברו , )'ירמיה י(בנביאי� כדנא תימרו� , )א"בראשית ל(

  ).'דניאל ב( ארמית הכשדי� למל�
ד כתב שארמי הוא ע� שאי� ש� "פנ' ל בגבורות ה"      והנה המהר

ה מתחרט "ארבע הקב) 'ב ב"ד� נ(וזהו אמר� בסוכה , מציאות עליו
וביאור זה כי כשדי� אי� ', ואלו ה� כשדי� וישמעאלי� וכו, עליה� שברא�

מר� וזהו א, מציאות� נחשבי� כי לפחיתות� אי� ש� מציאות עליה�
יוחנ� כל השואל צרכיו בלשו� ארמי אי� מלאכי ' אמר ר) 'ב א"ד� י(בשבת 

כי אר� יוצא מכלל , השרת נזקקי� לו שאי� המלאכי� מביני� בלשו� ארמי
. ד"עכ, מציאות העול� ואי� נחשב בכלל שבעי� לשו� שה� סדר העול�

ע "וצ, ל שלשו� ארמית אינו בכלל השבעי� לשו�"כ המהר"ע במש"וצ[
דגבריאל יודע לשו� ארמית כיו� שיודע ) 'ג א"ד� ל( איתא בסוטה דהא

ל סותרי� להילקוט שלא תהא לשו� ארמית "ודברי המהר]. השבעי� לשו�
  .ה חלק לו כבוד יותר משאר הלשונות"קלה בעיני� שהקב

שבועות נסתפק א� יש פרשה של ' ב מהל"      והנה הצפנת פענח בפ
והכריע ,  כינויי� ללשו� הקודש בנדרי�כמו שיש, כינויי� בשאר לשונות

וכינוי לשאר , כיו� דשאר לשונות חשיבי כינוי ללשו� הקודש, דלא מהני
� מבואר שיש כינוי "אול� מהרמב. לשונות חשיב כינוי כינויי� דלא מהני

הרי שלשו� , ג דליכא פרשת כינויי� על שאר לשונות"על לשו� ארמית אע
  .שיש תורת כינוי על לשו� ארמית, ארמית חשיב טפי משאר לשונות

קורא אד� את שמע , י כתב"קריאת שמע ה' ב מהל"� בפ"      והנה הרמב
והקורא בכל לשו� צרי� ליזהר מדברי שיבוש , בכל לשו� שיהא מבינה

. ומדקדק באותו הלשו� כמו שמדקדק בלשו� הקודש, שבאותו לשו�
הרי . אחר פירושוד ש� השיג דכל הלשונות פירוש ה� ומי ידקדק "והראב

, ש בשאר לשונות"ד א� יש די� דקדוק בקורא ק"� והראב"דנחלקו הרמב
ד סובר "והראב, ש א� בשאר לשונות"� דצריכי� לדקדק בק"דדעת הרמב

ש בשאר "אבל בקורא ק, ש בלשו� הקודש"לדקדק רק בקורא קדלא צרי� 
ובצפנת פענח ש� ביאר . צ לדקדק דמי ידקדק אחר פירושו"לשונות א

ע או דהוי רק פירוש וביאור ללשו� "דפליגי א� שאר לשונות הוי לשו� בפ
� סובר דשאר לשונות יש "דהרמב, ע"הקודש אבל אי� לה� תורת לשו� בפ

, ש בשאר לשונות צרי� לדקדק"� ג� הקורא קעליה� תורת לשו� ולכ
ד סובר דשאר לשונות אי� עלייהו תורת לשו� ואינ� אלא "כ הראב"משא

ש בשאר לשונות דדי� "ולכ� לא צרי� לדקדק בקורא ק, פירוש גרידא
  .דקדוק נאמר רק בלשו� ולא בפירוש

� "וא� לדעת הרמב,       ונראה לדו� דלשו� ארמית חלוק משאר לשונות
ע "לשו� ארמית לא חשוב לשו� בפ, אר לשונות יש עלייהו תורת לשו�דש

מהא דלשו� ' וכ� מוכח לכאו. ואינו אלא ביאור ופירוש ללשו� הקודש
מפני שזהו , ת הוא בלשו� ארמית"והתרגו� עה, ארמית נקרא תרגו�

ונראה דמבואר כ� . החפצא של לשו� ארמית שהיא תרגו� ללשו� הקודש
הקורא את המגילה תרגו� בכל לשו� לא ) 'ז א"ד� י(מהא דתנ� במגילה 

תקשי למה תנא ' ולכאו. צ לומר זו קתני"י ש� ביאר דזו וא"וברש, יצא
כ "ובע. צ לומר זו דקתני"וג� מאי זו וא, ע"ע ושאר לשונות בפ"תרגו� בפ

אבל תרגו� הוי פירוש , ע"נ דשאר לשונות הוי לשו� בפ"נראה מזה כמש
גו� עדי� משאר לשונות והוי חידוש טפי לומר ולכ� תר, ללשו� הקודש

  .ח קריאת מגילה בקריאת התרגו�"שלא יצא יד
כי , כ הטע� שאי� מלאכי השרת מכירי� בלשו� ארמית"      ונראה דזהו ג

אבל תרגו� אינו לשו� , ע"ה� מכירי� בכל הלשונות דחשיבי לשו� בפ
כי הקודש ואי� מלא, ע אלא הוי רק פירוש וביאור ללשו� הקודש"בפ

� שיש "ל לרמב"כ הביאור במאי דס"ז נראה דזהו ג"ולפי. מכירי� פירושי�
דשאר לשונות , תורת כינוי על לשו� ארמית וא� שאי� כינוי לשאר לשונות

ע אמרינ� שכינוי לא נכלל בהלשו� וחשיב כינוי כינויי� "דחשיבי לשו� בפ
אלא פירוש ע ואינו "כ לשו� ארמית דלא הוי לשו� בפ"משא, ולא מהני

, הרי דא� כינוי ללשו� ארמית חשיב פירוש וביאור, וביאור ללשו� הקודש
  .והוי בכלל עיקר לשו� ארמית ולא חשיב כינויי כינויי� ומהני

ז נראה דזהו הביאור בהא דמצינו לשו� ארמית בתורה ובנביאי� "      ולפי
יי� משו� דשאר לשונות הו. וא� דליכא שאר לשונות בתורה, ובכתובי�
כ לשו� ארמית שהוי "משא, ע והתורה נכתבה בלשו� הקודש"לשו� בפ

ז "ולפי. �"ה כבוד לתתו בתנ"פירוש וביאור ללשו� הקודש חלק לו הקב
ל דארמי הוא ע� שאי� ש� "ל הנ"אי� מכא� סתירה כלל לדברי המהר

, ולהכי אינו בכלל שבעי� לשו� כי הוא יוצא מסדר העול�, מציאות עליו
לפי תורת לשו� דבזה גריע לשו� ארמי שאי� לו תורת לשו� ז הוא כ"דכ
מ יש לו מעליותא "אול� מ, ע מחמת גריעות� של האומה הארמית"בפ

ולהכי חלק לו , טפי דלשו� ארמית הוא פירוש וביאור ללשו� הקודש
  .� ודלא כשאר לשונות"ה כבוד לתתו בתנ"הקב

  )  'רנת יצחק דניאל ב  (                                                                          
  לעילוי נשמת  

אליהו ' בן ר רבי יצחק 
  ואסתר זר

 

  ופורקן כהיום הזה
  

 úàø÷ì äðëäë'äëåðçä éîé '÷îúð íåâøú ïéðòá ã
åéì øåù÷ä"ìòáä è"è .  

 èåéôá"íéñéðä ìòå "äâä ÷ééã" ÷ êìîéìà éáö éáø
áåðéãîöæ " íéøîåà åðàã àäá ì"ï÷øåôä ìòå " ïåùìá
 íåâøú-äòåùé ìù åîåâøú àåäã  , áéúëãëå)ãé úåîù ,

ì (ä òùåéå 'ä ÷éøôå ïðéîâøúîå'.  

æç åäåð÷ú äîì øåàéá êéøöå"íåâøú ïåùìá ì , øàáîå
éáàäá ø÷é ãåñ úåøåãì äëåðçä éîé úà åð÷éúã  . àìäå

 úåøåãì ïåøëæì åð÷éú àìå åðéúåáàì åùòð íéñéð äáøä
 ñð åîë áåè íåéì ñðä íäá òøéàù íéîéä úåùòì

 åçéøé úåîåçá òùåäéã)é òùåäé ,áé ( àñàã ñð)äã" á
ãé ( äé÷æçáå)î" á-èé  ,äì (ãåòå.  
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äðåùàøä íòôá äéäù åîë ìòîî íéîùá.  

æ åðéîëçå" äéä íà åòãé ùãå÷ä çåøå äàåáð éô ìò ì
 äúòùì ÷ø ñðä-åé åäåòá÷ àì æàå "åøåãì èú ,

àùî" äìâúéå òá÷ð äæ øåàù íìëù éðéòá åàø íà ë
íåéì äæ íåé åäåòá÷ æà äðù ìëá-úåøåãì áåè.  

 äòåùéä úåëøèöä úòá äúòùá äìâúîä øåàä äðäå
úåìâúää ø÷éò àåä ,çà äðù ìëá äìâúîù äîå" ë

 àø÷ð'úåøåãì øëæ ,' áåúëä ïéðòë)àé÷ íéìäú ,ã" ( øëæ
åéúåàìôðì äùò "-á øëæ ïåùìî àåä éç ' ïë ìò òéôùî

 øåàäî ìá÷î ïéòë àåä øéàîä øåàä äðùå äðù ìëá
äòåùéä úòá äúùòðù éø÷òä.  

 øîàðù åäæå)ä÷ íù ,ä" (äùò øùà åéúåàìôð åøëæ "
 íòô ìëá íéãéìåî åéäéù òéôùîä çë íäì ïúéì åðééä

äîåãá.  

 ùãå÷ä ïåùìì òöåîîå úéðøöî àéä íåâøú ïåùì äðäå
ùãå÷ä ïåùìî ìá÷îë àåäå ,å úòá äìâúð øùà ñðä

ùãå÷ä ïåùìá äòåùú àø÷ð êøèöîä , øåàä ìáà
éçáá àåä äðùå äðù ìëá äìâúîù 'ðë ìá÷î" êëì ì

æç åäåàø÷" íåâøú ïåùìá ì"ï÷øåô "åãå"÷) . éðá
øëùùé -ã åìñë  ,â.(  

ïéðò åúåàá ïéðòì ïéðòî ,  ïéðòá äàìôð äãå÷ð ãåò
'íåâøú 'íåéå íåé ìëá úéèøô äçâùäì òâåðä .éà àú

áîøá"ï ÷åñôá úåù÷äì )åè úåîù ,çé" (ä ' êåìîé
ãòå íìåòì " íâøéú íåâøúäù"íéà÷ åúåëìî " ïåùìá

äååä , ïååëî åðéà äøåàëìå ïåùì àåäù ÷åñôä íò
ãéúò .äâä øàéáå"á ÷ 'õéðæà÷î ìàøùé úãåáòöæ "ì ,

 éàãåáã"äìùî ìëá åúåëìîå) "â÷ íéìäú ,èé ( åìéôàå
ðàù äæä øîä úåìâá åðéðîæáåá ïéàöîð å , àåäã êà

éçáá ' ììë íãå øùá éðéòá äàøð ïéàå øúñðå íééøåçà
åúåëìî ìãåâ.  

 äî íùã÷ çåøá ìàøùé éðá åôöù íéä úøéùá êëìå
ä åøîà äîéìù äìåàâ åùëò ïéàù úåéäì ãéúòù '

"êåìîé "ãéúòì æîåøã , çéùîä úåîéì àåäå- æàù 
ìë ïéòì äàøð àäú åúåëìî . íâøúîä ìáà) àåäù

úñðø (úîàäì ùøéô , ìëáå íéà÷ åúåëìî éàãåáå
äìùî ,äàøð ïéàù íâä åúìåæ ñôà éàãåá éë) . úãåáò
ìàøùé -ô úåáà "éî à"â    .(  
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]ìøú"ä  [îúëåãé á    

  

 -לבן ביקש לעקור התורה 
  בארמית

  
åðéîëç åøîà ,ùìëä úà øå÷òì ù÷éá ïáì , øáëå

ìëä úà øå÷òì ù÷éá ïáìù åðéöî ïëéä åù÷úð ,
äøåúä ìë åðééä .  

äàøð íðîà,ìòù  øîà ïáìù éãé 'àúåãäñ øâé,' 
 ñéðëäå ïåùì êëá÷ä äøåúá úéîøà', äæá íøâ 

íâô , íåùî åðééäåá äøåúá ñéðëäì äöø ïáìù '
 íéðéáî úøùä éëàìî ïéàù úéîøà ïåùìá úåáéú

äæ ïåùì , åøîà éøäùæç" ì]çô úáù ,à [ äòùá
òîùðì äùòð ìàøùé åîéã÷äù, àåáø íéùù åãøé 

çàå ãçà ìëì úøùä éëàìîìàøùéî ã, åì åøù÷å 
éðù íéøúë,òîùð ãâðë ãçàå äùòð ãâðë ãçà , 

ñ ãâðë äîä ìàøùé úåîùð àåáø íéùùå ' àåáø
äøåúä úåéúåà.  

 äðäå-àøùé " ì àåäèåðïå÷éøé 'ù ù'ø íéù' àåá
à'ì úåéúå'òåãéë äøåú, úåáéú éà êà ' øâé
ñàúåãä'á åáúëð  ïåùì éëàìî ïéàù úéîøà

åá íéðéáî úøùä, àì áåù  úåîùð íúåà åìëåé
î íéøúë ìá÷ì åìà úåáéú ãâðëùä íéëàìî

íéðéáî íðéàùïåùì úéîøà .  
 ïáì åäæåùìëä úà øå÷òì ù÷éá,ò äøåúì æîåø " ã

ìåëã äá êåôäå äá êåôä"äá ä, ùò" øáéãù é
áäøåúä úìá÷á íâô íøâ úéîøà ïåùì åìàì 

úåáéúä .  
 

  ילוי נשמתלע
  דהועיה כתון בת מס'נג

 ה.ב.צ.נ.ת

מהו עומקה של השפה 
  הארמית והתרגום

  
äâä ìù åéúåùøãî úçàá"öæ ñå÷ðéô ïåùîù éáø ö" ì

åúøåú éøçåù ìä÷ éðôì ,æåàá øàúì áéèéä àåä íäéð
 äôùä ìåîì úéîøàä äôùä ìù ä÷îåò éäî

ùãå÷ä ïåùì àéäù úéø÷éòä , åðéîëç åøîà éë ãò
øáãä íòè ïéáäì ùéå úéîøà ïåùìá øîàð ùéã÷äù .  

äìéçúá éúéîøàä äôùä ïéðò úåäî úà øà ,
ùîâá øàåáî ' äìéâî]è ,à[ äðúéð úéîøàä äôùäù 

ñáðéé,ïë åîëå , åîçðå ìàéðã íéøôñä íâé í÷ìç ä
âäúéîøàá áúëð ìåã,ë ãò ãùàøá øàåáîù êë é íéðå

]á"é ,ôø"ä[ ù úøéîà ïéðòìù íåâøú ãçàå àø÷î íéð
úáù ìëá, à÷åãá íåâøúä úøéîàá äìòî ùé ë ïåé

éðéñá ïúéð àåäù , äîúåöéð äî íùìëøñá åðé éúù é
äùì úåôù"úéîøàå ÷.  

 àéáäå ìùîù åãéãé úà ùôçî íãà øùàë"ïáåàø", 
éá íåöò ìãáä åðùéåéðôì åúåà äàøé àåä íà ï, åà 

åéøåçàî åúåà äàøé, àåä åéøåçàî åäàøé íà ïëù 
ïáåàø äæ åéðôì áöéðäù úòãì åøéëäì ÷ø ìëåé, êà 

à äàøé àåä íàúåéðô ,ïáåàø àåäù òãéù ÷ø àì , 
áåöò äìéìç åà çîù àåä íà úòãì ìëåé íâ àìà, 

çåðéð åà ñòåë,åëå éðøéò åà óééò '.   
ìù éîã÷ä äàøîä àø÷ð íãàä "íéðô", åãé ìòù ïåéë 

ãçà ìë ìù åúåéîéðô úà úåàøì ïúéð, èéáîäù ìëëå 
ùôðä úîëçá øúåé ìéëùî,ò ìëåé " íéðôá úåððåáúä é

ôð éëáð úåéîéðô êåúå ÷îåò úà øúåé úåàøì ùíãàä, 
ò êà" ìò ãåîòì ïúéð àì íãàä éøåçàá úåððåáúä é

 ïëåúå åúåéùéàìåùôð éáá, åúåäæì ÷ø ïúéð åäéî 
åðéðôì ãîåòä, íééåñî äùòî äùåò åúåà äàøð íàå 

äùòîä úà ñçééì éîì òãð, úà êà "úøãâä " äùåòä
òãð àì . øîàðù åäæå' àì éðôå ééøåçà úà úéàøå

åàøé' .  
ååá íé÷ñåò åðàù äùåã÷ ìù âùåî ìëá íâ êë, ïúéð 

 åá ÷åñòìáúåøåö éúù,øåçàå íéðô ," íéðô " éôåéä íä
ä ìù úåñøôúääåàéâåñ,äìù ÷îåòäå ó÷éää , åìéàå 

ä"øåçà " àéâåñä ìù äøãâää ÷ø àåä'íùä 'äìù, 
úøúåëä,úåèøôúää äøñç êà .  

 àéä ùãå÷ä ïåùì"íéðôä "äùåã÷ä ìù, úåà ìë 
øáãä úåäî ìò äìâîå úåîìåò úàèáî, æå åðééðò åä

æâá ãåîéìä ìù"ù, àéä äîåã ÷ø íà äìéî ìë ïëù 
äòéáî úøçà äìéîì äéúåéúåàáäååù úåòîùî àéä , 

äôùä ìù ÷øáäå éôåéä úà äòéáî ùãå÷ä ïåùì, úà 
íéðôä úøãä, éììëä ïåéòøä úà äòéáî úéîøà åìéàå 

àéâåñä ìù ùøåùäå,úåñøôúää äøñç ïééãò êà , 
äåæä åîë äøåú éøúñ ïëìå" ÷ ãåòå ùéã÷å åáúëð

úéîøàá , íé÷ñåò íðéàù úøùä éàìîù äáéñä éäåæå
éììëä ïåéòøá ,áî àìúàæ íéðé .  

 

   מרדכי קרליבךג"הרה

 עורך הרב הלל מן



 

  

‡ [.‡¯„ÈÒ„ ‡˘Â„˜„ ÌÂ‚¯˙. תרגו� של קדושה דסידרא אי� לאמרה ביחיד אלא בציבור 
ה יחיד אומרה ולא שני� ואי� לאומרה בקול "ומש] ב ש�"קלד ובמ' ח סי"או[

 כ� הביא בשערי יש דסבירי שאפשר לומר א� בקול ר�, ר� דאז לא מיקרי בציבור
חושש לזה והיה אומר תיבות התרגו� ל שלא היה "י ז"תשובה בש� האר

� "ה דהש"א בספרו ניצוצי אורות סק"א� מכל מקו� ראה בחיד, בקול ר�
ובמכתבי תורה לאמרי אמת מגור מכתב לב כתב , יקפיד לא לומר בקול ר�

י דכל חומרת הזוהר שלא לומר התרגו� בקול היינו רק "ליישב מנהג האר
כ כשאומרי� ג� לשו� "יבור משאבתרגו� לחוד אז יש להקפיד שלא לומר בצ

  .הקודש אי� להחמיר
  
· [.ÌÂ‚¯˙ ÔÂ˘Ï· ˘È„˜‰ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÚË‰ .התוס.) א(, נאמרו בזה כמה טעמי� '

 כתבו אומרי� קדיש בלשו� ארמית לפי שתפלה נאה ושבח גדול הוא על כ� א,ברכות ג
ו נראה ודחו ש� דזה איננתק� בלשו� תרגו� שלא יבינו המלאכי� ויהיו מתקנאי� בנו 

ה כתבו ש� דהא אי� העול� "ומש.)ב (שהרי כמה תפלות יפות שה� בלשו� עברי
שהיו רגילי� לומר קדיש אחר הדרשה וש� , מתקיי� אלא איהא שמיה רבא דבתר אגדתא

היו עמי הארצות ולא היו מביני� כול� לשו� הקודש לכ� תקנוהו בלשו� תרגו� שהיו 
א קצת " במחזור ויטרי סימ� פז באופוראה.) ג. (הכל מביני� שזה היה לשונ�

שאילו יהיו מביני� בקדיש כשאומרי� אותו למטה יבלבלו את כול� ויהיו דוחי� אותו 
לפי כי עצבו� רב יש למעלה בשעה שעוני� למטה יהא שמיה רבא , מלעלות למעלה

 'ק מנהמת כיונה אוי לה� לבני� וכו"בברכות ש� דב' וכמבואר בגמ. מבר�
ד "עוד דר� נפלאה בזה  וכתב ש� ולפענ, ט' ה סי" ח�"ת מהרש"וראה בשו.) ד(

אני אומר מפני תיקו� העול� כי עול� ' אחרי נשיקות עפר רגלי בעלי התוס
ו איתא ביקש יעקב לגלות "ברור הוא ושפיר נתנו טע� לשבח דהנה בפסחי� נ

באותו שעה פתח יעקב אבינו ואמר ' ל בניו שמע ישראל וגו"א' את הק� וכו
אומרי� ' התקינו שיהי' א משה וכו"ו אמרו היכי נעביד נאמרינהו ל"מלבשכ

כ אומרי� אותו בקול "ט כתב הטע� דביו"תרי' כ סי"יוה' ובטור ה, בחשאי
, ה גנבה ממלאכי�"ר� משו� שבכל השנה אומרי� אותו בלחש משו� שמרע

כ ג� ישראל דומי� למלאכי� וליכא חשש "ואתחנ� אבל ביו' פ' במד' וכדאי
' ויקרא יעקב וגו' ויחי בפ' וראה זה בתרגו� ירושלמי פ, ש"אה וקטרוג יעוקנ

ל עני יעקב "איתא מאמר זה בפסחי� בלשו� תרגו� שהיא לשו� ירושלמי בזה
של ' ר היא הפי"רבא מבר� לעלמי עלמי� הרי דיהש' אבינו ואמר יהא שמי

 עברי העול� דא� נאמרנהו בלשו�' ז צדקו ד"ולפי, ו בלשו� תרגו�"בשכמל
ז דוקא יש קנאה מהמלאכי� לפי שגנבהו מה� "ו וע"האמירה בשכמל' יהי

אומרי� בחשאי לא ניחא למארייהו דלימא הכא דהחיוב לומר ' ולתקנו שיהי
ט "שבת קי' י שבתוס"ר' ולפי' ל כל העונה אמ� בכל כחו וכו"ש רז"ר וכמ"בק

י ש� "שו וא� לפר"נ' ח סי"ע או"ש בש"ר וכמ"מהפסיקתא דיש לענות בק
ר בלחש כיו� שהוא דבר "מ מודה דאי� לענות איש"דהיינו בכל כונתו מ

  .ש"א אותו בלחש וא"עשרה א' שבקדושה דבעי
  
‚ [.‰ÏÈÙ˙· ÌÂ‚¯˙-˙ÈÊÚÂÏ· ‰ÏÈÙ˙  .ק והטע� "מצוה מ� המובחר שיתפלל דוקא בלה

ב "סב ובמ' ח סי"ע או"שושבלשו� זה יוצא ידי חובתו א� שאינו מבי� את הלשו� 
ב שללשו� הקודש סגולות "וג� כתב המ, ק יד"קא ס' וסי, ל ש�" וביהג"סק

כ בשאר לשונות כשאינו "משארבות והתיבות בעצמ� פועלות קדושת� למעלה  
אכ� מי שמתקשה להתפלל יז ' ת יד אליהו רוגלר סי"ועי� שוח "מבי� לא יוצא יד

קא '  סיל"ב ובביה�סב' ש� בסיבלשו� הקודש מוטב שיתפלל בכל לשו� שמבי� 
ז בכ� החי� בש� ספר הכוונות שעדי� להתפלל בלעז מלבטל מצות "וכעי

שהמתפללי� באנגלית ] כח' שטרנבו� סי[ת תשובות והנהגות "ובשו, תפלה
ת ועדי� שיאמרו "שאינו כינוי מיוחד להשי" לורד"בכינוי ' לא יזכירו ש� ה

ו במקו� שש� ח רק א� זה" יש שכתבו שא� מתפלל בלועזית יוצא יד.ק ממש"בלה
סב ומטע� דלשו� לעז זהו ' ל בסי"כ� כתב הביהמדברי� שפה זו שמתפלל בה 

ה במקו� "ז לשו� בעצ� ומש"רק הסכמה של כל אומה לדבר בלשו� זה ואי
אמנ� יש שחלקו על זה וסברי . שאי� מדברי� בשפה זו לא נחשב כלל ללשו� ש�

י "וספר זכרו� להגר, ס נדרי�"שמואל עמ' ראה שיעורי ר. ח מכל מקו�"דיד
א� כתבו הפוסקי� דכל זה דוקא שמתרג� ללועזית את נוסח התפילה . ט"הוטנער סכ

ציבור של� ] ע"ד ס"ח ח"מ או"אג[המקובל ולא מסדר לעצמו נוסח חדש של תפלה 
ב "קא הביא המ' ובסי] א,ב נה"מ[ק יכולי� להתפלל יחד בלועזית "שאינו מבי� לה

וראה , ית היינו באקראי ולא בקביעותס דמה שהתירו בלועז"בש� החת
, ס מלשו� הקודש"א סוטה דהארי� בזה שלא לשנות בביהכנ"ז מ"י פ"תפא
  .ט שלא להתפלל בציבור באנגלית"ב ס"ת שרידי אש וינברג ח"שו' ועי

„ [.‰ Ì˘ Ï˘ ÊÚÏ ÌÂ‚¯˙'. שלא בלשו� , המבר� ברכה שאינה צריכה בשאר לשונות
ג "פמ. ה לאיסור שבועת שוא שעובר בכל לשו�שדומ, עובר משו� לא תשא, הקודש

ב "העמק שאלה להנצי; כה' א סי"ת רעק"שו; ק ג"משבצות זהב ס; ריט' סי
, ואפילו בלשו� תרגו�, ויש מצדדי� לומר שבלשו� לעז. יתרו שאילתא נג אות ב' פ

 פני יהושע ברכות 'ולכ� במקו� ספק יאמר בלשו� תרגו� ברי� רחמנא וכו, אי� איסור
  . ק א"שכח ס' ד סי"פתחי תשובה יו' ועי. יב א

  
‰ [.ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ�˘ -ÌÂ‚¯˙‰ È�È„  . חייב כל אד� לקרוא לעצמו פרשת אותו

א כדי שיהא בקי "הלבוש ס' ובטע� התקנה כשבוע שני� מקרא ואחד תרגו� 
י מלוניל וראה בהקדמה לספר החינו� שזהו "כ בר"בתורה ויבי� אותה וכ

. � שאי� עליה� תרגו� אונקלוס נחלקו הראשוני� מה יעשה בפסוקית"ממצות ת
ח כתב דיקרא "ש ס"אבל הרא, פ מקרא"דיקרא ג: י בברכות ח"דשיטת רש

תרגו� ירושלמי אבל היכא שאי� א� תרגו� ירושלמי כגו� הני פסוקי� דראוב� 
ו "ז מרח"כ במחזיק ברכה או"כאי� לקרוא התרגו� בטעמי� . פ"צ לקרות ג"א

 ויש מי שכתב דיש ליזהר ג� ,תו' ת תורה לשמה סי"ה בשו" וכ,י"בש� האר
דהיינו להפסיק במקו� אתנחתא או לסיי� . בקריאת התרגו� בפסקי הטעמי�

לכתחילה יש להבי� פירוש התרגו� .א ,ב� יהוידע מגילה ג. הפסוק במקו� שפוסק
א� נחלקו הפוסקי� ה. ב" הליכות שלמה פיא� ג� א� אינו מבינו מחויב בקריאתו

ד שאי� "ב סי"ש קידושי� פ"ש והטור וביש" דעת הראי חשיב כתרגו�"פירוש רש
י שהוא בנוי על יסוד התלמוד "כונת התרגו� אלא להבי� העני� ופירש

וראה , ל הרי זה מועיל יותר מתרגו� שהוא מפרש העני� יותר"ומדרשי חז
ש "רא ה"וי, י יקרא תרגו�"פז דבפסוקי� שאי� רש' � מינ� סי"ת מהר"שו

י חשוב כתרגו� שהתרגו� זכה שנית� "א קכט שאי� פירש"ת רמ"פדוה בשו
ש יצא ידי כול� "ויר. י"וג� שהוא מפרש כל מלה ומלה יותר מפירש, בסיני

, י"ה הכרעת הב"כי כדי להבי� הפרשה בטוב "ויקרא התרגו� שנית� בסיני ופירש
 כמה פרשיות ו  דבאמת כ� ראוי לכל אד� לנהוג כי יש"ה סק"ב רפ"וראה במ
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  "  אור הספר-פר המיוחד הס"
   14רחוב חגי 

  

  ממשיכי�
 הנחות ענק

  חבל להחמי� 
    הנחה20%�25%

  "אונקלוס תירגם מה שתרגם"
  

, בראשית כ(" ויהי כאשר התעו אותי אלקי מבית אבי"על הפסוק 

והוה כד טעו " "ומהו, "ואונקלוס תירג מה שתרג "י"פרש, )יג
  ".לדחלתיה מבית אבא' יתי קריב ד, עממיא בתר עובדי ידיהו�

, ה בעודו צעיר לימי"אברה אבינו הכיר את הקב  
ועשו , האמינו באלילות. בשעה שכל העמי היו תועי באפילה

ואברה אבינו מה מאושר היה שהכיר את , ג את עצמ לאליל
הצי� עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא ",  את בעל הבירה� ראו בו

  .)א, ר לט"בר(" בעל הבירה
בעת עבר את , את החסד הזה הזכיר אברה לשרה  

אז הזכיר לה אברה את החסד , גבול מצרי והיא עומדת בסכנה
 יתי קריב � ויהי כאשר התעו אותי אלקי מבית אבי "ש

עתה ה נמצאי בשעת סכנה למרות ש, הוא עודדה". לדחלתיה
אבל עליה לזכור את גודל האושר שנפל בחלקה להכיר , וטלטולי

  !את בעל הבירה
, )ב"גיטי� נו ע(בר אחתיה דטיטוס הוי , אונקלוס הגר  

ע ישראל היה , והוא התגייר בשעה שכבוד ישראל ירד מטה
ועל אחת כמה וכמה מה רע ומר היה גורל , נרד� מכל צרוע וזב

בא אונקלוס במקלו , וא� על פי כ�, אז לע ישראלהנטפל 
והכל בשביל שהכיר , ובתרמילו ולא הביט מכל הנעשה מסביבו

  .את בוראו
 –" אונקלוס תרג כא� מה שתרג "–י "זה כתב רש  

  !אונקלוס בעצמו בקורות חייו היה תרגו חי לכתוב הזה
 )מט' דברי אגדה עמ(

  עלת לשון הקודשמ
   ולשון ארמית

˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï  

לשו� התורה שהוא לשו� הקודש הוא המובחר והמרומ� 
 לשו� זה הוא עצ� הלשו� ואינה רק ,מכל לשונות שבעול�

 נברא קוד� אמצעי להתדבר איש ע� רעהו דהרי לשו� זה
כ בבראשית "בריאת העול� ובלשו� זה נברא העול� כמש

לזאת יקרא אשה כי "ל "ג וז"כ' י בבראשית ב"רבה הביאו רש
מכא� שנברא העול� בלשו� , לשו� נופל על לשו�" 'מאיש וגו

וג� משנברא העול� היה זה הלשו� של כל העול� , "הקודש
" ה אחתויהי כל האר� שפ"פ "עה' א א"כ בבראשית י"כמש

 –ט "א ה"והוא בירושלמי מגילה פ. י לשו� הקודש"ופירש
. שהיו מדברי� בלשו� יחידו של עול� בלשו� הקודש

בפסיקתא זוטרתא פרשת בראשית מובא שג� הנחש 
והל� " הנחש היה ערו�ו"ק שנאמר "והלשהקדמוני היה יודע 

וגר� '  הלהמרות פיק "בקומה זקופה ומדבר ע� חוה בלה
  .ל העל� לדורי דורותבזה חורב� לכ

) ש�(ע "כ בשו"ב כתב לחדש מש"ה בסימ� סכהביאור הל
ש יכול לקרותה בכל לשו� היינו דווקא א� אנשי "דק' סעי� ב

אבל א� אנשי המדינה אינ� , אותו המדינה מדברי� כ�
יכולי� לדבר זה הלשו� ורק הוא ועוד איזה אנשי� זו שאינה 

 ÌˆÚ‰ „ˆÓ ÔÂ˘Ï דרק לשו� הקודש הוא, מכרת בזו הלשו�
כ שאר לשו� איננו כי א� מצד הסכ� המדינה וכיו� "משא

. שאי� אנשי המדינה זו מכירי� בלשו� זה לא נקרא לשו� כלל
  ). ה יכול להתפלל"א ד"ביאור הלכה סימ� ק' עי(

 –ל "כתב וז' פ אחרי סיו� אות ת"ד תושבע"ק בח"השלה
שכ� ל שמפרשי� תיבה ואומרי� "כשתראה בדברי רבותינו ז

אל יעלה בדעת� , הוא בלשו� יוני או לשונות אחרי�
אלא , שהתורה כתבה אלו הלשונות שאינ� לשו� הקודש

ה עולמו לא היה רק לשו� הקודש "הפרוש כשברא הקב
ה הלשונות "ל בכמה מקומות וכשבלל הקב"י ז"כ רש"כמש

בדור הפלגה בא לשו� הקודש ג� כ� בשאר הלשונות 
ודש ונכללו בלשו� יוני או כתפי ל ה� לשו� הק"והתיבות הנ

ק רבי יהושע אב� שועיב "וקד� לפירוש השלה, "באפריקי
בדור "ל "בדרשותיו סו� פרשת נח וז) א"תלמיד הרשב(

הפלגה הכל היה שפה אחת ודברי� אחדי� והוא לשו� 
הקודש כי כול� היו מדברי� בו וכשנפרדו בעוונ� נתקלקל 

לשו� ונשאר לשו� הלשו� ונתפרדו לשבעי� אומות ושבעי� 
הקודש בישראל ובזרע� ואבדנו מה� הרבה ונשאר ממנו 

 –פת , טט בכתפי שתיי�"ל "וזהו אמר� ז, קצת בי� האומות
א "ו ע"ה כ"ר' וכ� בגמ, כי הוא לשו� הקודש" באפריקי שתיי�

כי חלילה שנלמד , שכ� בערביא קורי� לדוכרא יובלא"
שו� הקודש מצוותינו הקדושות מלשונות גוי� אבל הוא ל

נשאר ביד� והיתה הקבלה בידי חכמי ישראל כי אותו לשו� 
' א א"ת פרשת נח פרק י"ס עה"חת' עי". (הוא לשו� הקודש

  ).פ שפה אחת"עה
שפה "פ "מובא בפרדס יוס� פרשת נח עה(שארית יעקב ' בס

 לשו� –כ שפה אחת "י מש"כתב לפרש דברי רש") אחת
ט בכתפי "ב טטפת ט"ג ע"סנהדרי� ד' י דברי הגמ"הקודש עפ

' וקשה אי� שיי� לומר דסמכה תורה על ב', פת באפריקי ב' ב
? לשונות'  כל העול� יודעי� עכילשונות של אומות אחרי� ו

˜ ‡ÏÓ ÏÏ·� ÔÈ‡˘ ÔÂ˘Ï ÏÎ" ÂÏ ÔÈ‰ותיר� דמובא בספרי� 
ÌÂÈ˜ ,ת שניה� משמעות� לשו� הקודש רק "ט ופ"ז ט"לפי

ק "יקי והוא להט נבלל בלשו� של כתפי ופת באפר"דט
מוכח " שפה אחת"י מדאמרה התורה "כ רש"וזמש, שלה�

לשונות אינו שפה אחת ' ק דא� לשו� אחר מע"שהוא לה
  .ק הוא שפה אחת"ק אבל לה"דמוכרח להיות נבלל מלה

  

˙ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï  
' ללשו� ארמית יש לו עדיפות לגבי שאר לשונות כדברי הגמ

ה ניתנה תורה  אמר מר זוטרא בתחיל–ב "א ע"סנהדרי� ד� כ
לישראל בכתב עברי ולשו� הקודש חזרה וניתנה לה� בימי 
עזרא בכתב אשורית ולשו� ארמי והניחו להדיוטות כתב 

ומכיו� שנתנה התורה בימי עזרא ', עברי ולשו� ארמי וכו
בלשו� ארמית בודאי דיש ללשו� זו חשיבות ועדיפות לגבי 

  .שאר לשונות
 דבר לשונות שבגט ו כתב על"א בתשובתיו סימ� קכ"הרמ

היתה דעתי בזה "ל "רובו לשו� ארמית וקצתו לשו� הקודש וז
 ˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï ‡È‰ ÈÎ ˙¯Á‡ ÔÂ˘Ï ·˘ÁÈ ‡Ï ˙ÈÓ¯‡‰ ÈÎ

˘·Â˘Ó ,ק "וג� הארמית משתמשת בהרבה מקומות בלה
ל "א בסופו וז"ל הביא הרמ"בסימ� ק. ז"וכ� כתב בסימ� קכ

יני� ר שמואל בר נחמני אל תהי לשו� ארמית קלה בע"א"
ה חלק לו כבוד "שמצינו בתורה נביאי� וכתובי� שהקב
הו� בכתובי� רו� לבתורה יגר שהדותא בנביאי� כדנא תמ

ומשמע מדבריו דלשו� ארמי .  ארמיתוידברו הכשדי� למל�
  . נחשב לשו� הקודש אלא שהוא לשו� משובש

 כותבי� הגט –' ו סעי� א"ע אב� העזר סימ� קכ"נפסק בשו
אבל א� היה מקצת הגט כתוב ' � וכובכל כתב ובכל לשו

ויש "א "וכתב הרמ. בלשו� אחד ומקצתו בלשו� אחר פסול
ונראה לי אפילו למא� דפוסל מודה דמקצתו לשו� , מכשירי�

 והוי „˘�È�ÈÒ· Â�˙� Ì‰Èהקודש ומקצתו לשו� ארמי כשר 
קרובי� בלשו� וכלשו� אחד דומה ולכ� נוהגי� עכשיו לכתוב 

והוא , "קודש ורובו לשו� ארמיתבגט מקצת מלות לשו� ה
ת חקרי לב אב� העזר " וראוי לציי� שבשו,כדבריו בתשובותיו

ק "א כתב לחדש דמה שאי� חוששי� בגט שכתוב בלה"סימ� כ
ובארמית דווקא בשני משפטי� אבל לא במשפט אחד לערב 

א כתב האב� עזרא "וכדברי הרמ. הלשונות דאינו נוי בלשו�
 , ה� שפה אחתארמיתולשו� ק "בספרו שפה ברורה שלשה

לוז זה שקדי� " "לוז וערמו�"פ "כ בפירושו פרשת ויצא עה"וכ
לשונות והארמית ' בעבור שנקרא כ� בלשו� ישמעאל כי הב

‡È‰ ˙Á‡ ‰ÁÙ˘Ó."  
כתב שלשו� הקודש ' סימ� י' � חלק א"ת שאילת יעב"בשו

' עי מסוגל ללימוד תורה ויש תועלת בלימודה וכ� הארמית
ה את ישראל לבבבל " לא הגלה הקב–ב "ז ע"פסחי� פ

פ "ת פרשת נח עה"בחידושי חת� סופר עה' עי. (י ש�"וברש
  ").ויהי שפה אחת"
  

ıÓÁ ˙˜È„·  
ב דאחר בדיקת חמ� בליל "ד ס"ח סימ� תל"ע או"מובא בשו

, ד בניס� יאמר כל חמירא ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא"י
מרו א ואומר הביטול בלשו� שמבי� וא� א"ומוסי� הרמ

 

   מכון ירושלים
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  ג אליקום דבורקס"הרה

א לאמירת כל "ונתקשו המפרשי� מדוע קורא הרמ. בלשו� הקודש כל חמירא כולל שאור וחמ�
א קורא "ד דהרמ"ר והלבוש בסימ� תל"ותירצו הא? חמירא לשו� הקודש הרי הוא לשו� ארמי

ת שער אפרי� בקונטרס אחרו� ד� "הביא דבשו) י"סק(ובחק יעקב . ס לשו� הקודש"ללשו� הש
„�Î‚„ וכתב החק יעקב דבאמת אי� זו השגה כלל ?  חמירא אינו לשו� הקודשז דכל"ג משיג ע"קי

˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï ‡¯ÈÓÁ ÏÎ ‡¯˜� ˙Â�Â˘Ï ¯‡˘ ,א "כ האגודה בפסחי� פ"ומביא סמ� לדבריו ממש
אבל א� אינו יודע לומר בלשו� הקודש יאמר בלשו� "אחר שהביא נוסח כל חמירא מוסי� 

  .לארמית לשו� הקודשהרי שקורא , "אשכנז או שאר לשו� שמבי�
 לעול� אל ישאל אד� צרכיו בלשו� ארמית וכל –ג "ב ובסוטה ד� ל"ב ע"שבת י' מובא בגמ

.  מכירי� בלשו� ארמיתהשואל צרכיו בלשו� ארמי אי� מלאכי השרת נזקקי� לו שאי� מלאכי השר
‡¯ÔÂ˘Ï ÈÓ ז דהיינו אפילו "א סק"ח סימ� ק"ר או"ד ובא"ת תמי� דעי� סימ� קפ"ופירשו בשו

ÔÈ¯ÈÎÓ ÔÈ‡ ˘„Â˜‰ ÔÂ˘ÏÏ ·Â¯˜ ‡Â‰˘ולכאורה משמע דלא . כ שאי� מכירי� בשאר לשונות" וכש
ז בסוטה בדעת "ט רפ"יו' כ התוס"וכ. א אלא ללשו� הקודש"הוי ממש כלשו� הקודש כדברי הרמ

פ שהוא "ג דנקט ארמי שהוא תרגו� לחדש אע"א בסוטה ד� ל"וכ� כתב המהרש). ש�(ב "הרע
  .ית� מסיני כמובא פרק שלישי במגילהלשו� חשוב שנ

דא� שמכירי� , משמע אחרת דנקט לשו� ארמי' ס ב"ס' ש במסכת ברכות פרק ב"אול� ברא
מ רק ללשו� ארמי אי� נזקקי� לפי שלשו� זה מגונה בעיניה� להזקק "המלאכי� בכל הלשונות מ

  ).ש"כ על דברי הרא"ג מש"באר שבע סוטה ל' בס' עי(, לו
  

‡È�Ú ‡ÓÁÏ ‡‰  
ולכאורה כל הנוסח הזה ', כל דכפי� ייתי ויכול וכו' בליל הסדר מתחיל ואומר הא לחמא עניא וכו

האבודרה� כתב מפני שזה היה שפת הע� . נאמר בלשו� ארמית וכמה טעמי� נאמרו בזה א
ד בש� האברבנאל "ק כ"ג ס"א סימ� תע"ג א"ועמי האר� לא ידעו לשו� הקודש וכ� מובא בפמ

האבודרה� כתב עוד טע� כדי . ב. ח"ה ובשבלי הלקט סימ� רי"ה סימ� תקכ"וכ� משמע בראבי
שלא יכירו מלאכי השרת שאנו מתפארי� בכל זה ויקטרגו עלינו ויזכרו עוונתינו שאי� אנו 

וכ� , ב"ב ע"שבת ד� י' שאי� מלאכי השרת מכירי� בלשו� ארמית כמובא בגמ, ראויי� להגאל
  .ח" סימ� ריי ובשבלי הלקט"הפרדס לרש' משמע בס

  

Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ  
ז בלשו� תרגו� ואמר ברי� רחמנא מלכא דעלמא "ב שא� ביר� ברהמ"ע' ברכות ד� מ' מובא בגמ

ז "ח סימ� קפ"ע או" וכ� נפסק בשו,ז"מריה דהאי פיתא יצא ידי חובת ברכה ראשונה של ברהמ
האי פיתא יצא וכ� א� במקו� ברכת המוציא אמר ברי� רחמנא מלכא דעלמא מריה ד', סעי� א

והיוצא מזה דיוצא ידי חובת ברכה בלשו� . י"ז ס"ח סימ� קס"ע או"וכ� נפסק בשו, ידי חובה
מדוע שלא נחייבו , ויש להעיר הרי פוסקי� שספק ברכות להקל א� בברכת הנהני�. ארמית

שיאמר בלשו� ארמית ברי� רחמנא מלכא דעלמא כדי לצאת ידי חובת ברכה והרי ברי� רחמנא 
  ?ברכה לבטלהאינו 
ה כותב להרב השואל שרצה לחדש שבמקו� ספק ברכות יבר� בלשו� "א סימ� כ"קת רע"בשו

ז כתב "וע] שכ� נוהגי�' וכ� מובא בספר דר� פיקודי� מצוה ד[, לעז שאי� בו חשש ברכה לבטלה
א דמה שפשוט לשואל שהמבר� בלשו� לעז אינו עובר משו� לא תשא זה אינו דג� המבר� "רעק

. ש"ב מהלכות שבועות עיי"� בפ" ומוכיח זאת מהרמב,כ בכלל איסור לא תשא"בלעז ג' ש� ה
ט ממילא בכל ספק ברכה אסור לומר ברי� רחמנא "� שיק על ספר המצוות בסימ� ס"כ במהר"וכ

ג "ת אחיעזר ח"ובשו' ג אות ד"ז בסדר ברכת הנהני� פי"כ הגר" וכ,דזה בכלל איסור ברכה לבטלה
  .ב"סימ� ל

ה לא כתב שלכל הדיעות בספק ברכות "ד' ב על התוס"דושי פני יהושע ברכות דיאול� בחי
כ יצא ידי "פיעוא, אפשר לבר� בלשו� תרגו� ואי� בזה חשש איסור משו� ברכה שאינה צריכה

ה א� " שא� אמר ברי� רחמנא דהאי פיתא יצא ה'מד� ברכות ' חובת הברכה כמו שאמרו בגמ
ת "ג ובשו"ח סימ� פ"ת בית שערי� או" וכ� כתוב בשו,ח"צא ידה דהאי גופנא או פירא יריאמר מ

יש תקנה מ� הדי� לצאת "כתב ' ב סעי� ג"הערו� השלח� בסימ� ר', ח סימ� ז"ג או"רב פעלי� ח
ידי חובה בספק ברכה אחרונה שיאמר ברי� רחמנא מלכא דעלמא בורא נפשות שא� הוא חייב 

א הזכיר הש� כלל רק בתרגו� וראיתי מי יצא ולא נחשב שהוציא ש� שמי� לבטלה שהרי ל
דעת קדושי� ' וכ� מובא בס" שכתב שג� בזה יש איסור ברכה לבטלה ואינו נראה לי כלל

ח "ז או"וכ� משמע בט, ט"ח סימ� רי"ובאשל אברה� או' ק ה"ט ס"ד סימ� י"יור) בוטשאטש(
  .ה"א סימ� ר"� ח"ת מהרש"וכ� פסק בשו, ג"ט סק"סימ� רי

, ז דג� א� אומר ברי� רחמנא הוא בכלל ברכה לבטלה"ה פוסקי� חולקי� עאול� כיו� שהרב
י בבית "ד סימ� ק"ג והחוות דעת ביור"ט במשבצות זהב סק"ח סימ� רי"כ הפרי מגדי� או"וכמש

ג "ת צור יעקב סימ� קפ"שו' אות ג' ח סימ� י"ת בית יצחק או"ל שו"א הנ"ת רע"ובשו' ספק אות כ
א עמוד "ג ח"ל על הרס"ב ובחידושי הגאו� ירוח� פישל פרלא זצ"ג סק"ובהעמק שאלה סימ� נ

אות ' ד סימ� מ"ח ח"ת אגרות משה או"ח שו"ק י"ס' ה מערכת ברכות סימ� א"ד ובשדי חמד ח"מ
א "� בריסק ח"ת מהר"ב שו"י סימ� י"ת צי� אליעזר ח"שו' ב סימ� ט"ת חלקת יעקב ח"ז שו"כ

ת הפוסקי� בדיני ברכות אי� לבר� אפילו בלשו� ולכ� במקו� שיש ספק או מחלוק, ח"סימ� נ
תרגו� ברי� רחמנא בהאי מלכא כי יש בזה חשש איסור ברכה לבטלה וכדעת הרבה פוסקי� 

ת להורות נת� "ט ובשו"ו סימ� ד"ת שרגא המאיר ח"שו' עי. (ל אלא יהרהר הברכה בלבו ודיו"הנ
  ).א"ז סימ� פ"ח

ל שהיה לו ספק בברכת הלבנה וביר� " סופר זצמעשה רב מהחת�' ב סימ� ג"אפיקי י� ח' בס
ב כתב דזהו "אול� בחידושי חת� סופר נדרי� ד', ברי� רחמנא מלכא דעלמא אשר במאמרו וכו

א כתב "י סימ� י"ת צי� אליעזר ח"אול� בשו, ס סותר עצמו"בכלל ברכה לבטלה ולכאורה החת
כ "נא כי העיקר הוא כמשס חזר בו ממה שעשה חד פעמי לבר� מספק ברי� רחמ"שבודאי החת

וכ� כתב ,  שאסור לבר� בלשו� תרגו� דיש בזה חשש ברכה לבטלה'ד� בבחידושיו לנדרי� 
ס כמו שכתב בחידושיו שאסור לבר� "ט ששמע מהחת"המצוות מצוה ס' � שיק בס"המהר

ו שבכל עצותיו ש� אי� לבר� מספק לא " משמע בתשובותיו חת� סופר סימ� קנוכ� ,ברכה זו
 ). ו שהארי� בזה"מו בשבט עמוד ר"חזו� עובדיה ט'  בס'עי. (העצה לבר� ברי� רחמנאהזכיר 

ל כתב "ובמהרש, י תרגו�"א להבינ� כלל ע"בתורה ובפרט בספר ויקרא שא
, י ולא תרגו� שמועיל יותר"דא� אינו יכול לקרות שניה� יקרא פירוש רש

ש ובלקט יושר דתרגו� "ל ובערוה"ביה[אמנ� נראה דעיקר דעת האחרוני� 
קרוא תרגו� וכ� בעולת תמיד כתב דלחכמי האמת יש קפידא ל, י"עדי� מרש

  . י ש�"כ בברכ"כ, ה כשאי� לו זמ� ללמוד שניה� יאמר תרגו�"ומש, דוקא
  

Â [.‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜· ÔÓ‚¯Â˙Ó .היו נוהגי� לתרג� לארמית בשעת קריאת ' בימי חכמי הגמ
והיה כדי שלא יתבלבלו הציבור ויכלו לשמוע כל התורה כדי שיבינו עני� הדברי� 

ע "שו[נו כל פירושה מפי המתרג� כ יבי"הפרשה ככתבה מפי הקורא ואח
ב "� פי"וכל סדר הדברי� הובא בארוכה ברמב,]ב ש�"ומ, ח קמה"או

 ועכשיו לא נהגו .קמה ובשבלי הלקט עני� עח' ובטור סי, ב" י�י"מתפילה ה
וכתב ] ע"ש� בשו[. לתרג� מכיו� שאי� בזה תועלת בתרגו� כיו� שאי� מביני� אותו

נלמוד מה� לפרש ג� אנחנו לע� בלשו� ואי� לומר ש] ב"הובא במ[הטור 
אות ' ד מ"ת אגרות משה ח"וראה בשו, ק"שיבינו דשאני תרגו� שנתק� ברוה

כא דהאידנא יש לאסור לפרש ולדרוש פסוקי התורה ג� בי� גברא לגברא 
ת נחלת יעקב "אמנ� עיי� בשו, ודלא כאיזה רבני� שהנהיגו כ� בקהלותיה�

. ת בי� גברא לגברא"רי לדרוש בדמח שש' סי] שהיה בזמ� הראשוני�[
ע אמנ� יש הרבה עדות מבני תימ� "כ בשו"י מש"ז לא נוהגי� לתרג� עפ"והאידנא בזה

מ ראה במג� גבורי� דהביא בש� " ומ.שנהגו עדיי� א� בזמננו לקרוא ולתרג�
� דג� עתה רשות לתרג� בלשו� תרגו� א� שאי� מביני� אותו משו� "התשב

  .אי� התרגו� מעכבשנתק� ברוח הקודש אלא ש
  
Ê [.ÔÓ‚¯Â˙Ó È�È„- ÏÂ„‚Ï Ì‚¯˙Ó ÔË˜ . קט� מתרג� על ידי 'בתוספתא מגילה ד ראה 

ומה . [אהר� אחי� יהיה נביא�' שנאגדול אבל אינו כבוד שיתרג� גדול על ידי קט� 
פ ויבוא משה ואהר� אל פרעה והלא "ג עה,ר ט"שמשה חשיב גדול עיי� בשמו
הלא אהר� היה לו ליכנס תחילה שהרי גדול היה אהר� היה לו ליכנס תחילה ו

דבר אחר לפי , ולמה משה שהיה גדול ממנו באר� מצרי�, ממנו בשני�
ואתה תהיה לו לאלוהי� ודר� ' ה למשה אלוהי� על אהר� שנא"שעשה הקב

א והקט� "ב מתפילה הי"� פי" פסק הרמבובטע� הדבר.] אר� הרב נכנס תחילה
מ "מ דבר"וכתב הכס, י קט�"גדול שיתרג� עי גדול ואי� כבוד ל"מתרג� ע

מדויק שזהו מטעמא דאי� זה כבוד לגדול שיתרג� על ידי קט� אמנ� הביא 
ע "וע, � שכתב שאי� זה כבוד הציבור שהקט� יקרא וגדול יתרג�"מהר

  .ובשבלי הלקט ש� , 72' בגירסת ספר העתי� עמ
Á [.ÔÈ„ ÏÚ·Ï ÔÓ‚¯Â˙Ó .יש מ� הראשוני� , י הדי�לא היו הדייני� מכירי� לשו� בעל

� "רמב; ב אות ב בירורי�"העיטור ח[שכתבו שלא ישמעו דבריה� מפי מתורגמ�
מאירי מכות ו ב בש� אחרוני ; יז' מ סי"הובא בטור חו, ח"א ה"סנהדרי� פכ

הני לעוזי דאתו : ש�' הגמ' בפי, ה"א ש� בש� הרמ"וריטב, הרבני� שבספרד
ע ש� "שו; לוניל ונימוקי יוס� מכות ש�י מ"ח ור"מ בר"וכ', לקמיה דרבא וכו

יז אות יג ' ברכי יוס� סי' אבל עי, ה התורגמ�"י מנחות סה א ד"כ רש"וכ. ו
אלא צריכי� הדייני� להבי� לשו� .] ש�' תוס' ועי, )ע"ע( נפשות �ל בדיני "שר

' ועי. שכב' � ש� ובתשובותיו  סי"רמב. [בעלי הדי� ולשמוע טענותיה� מפיה�
על פי שני� : שנאמר, כש� שבעדות צריכי� הדייני� לשמוע מפי העדי�ש] מ השל�"ד

; העיטור ש�כ� הדי� בטענות בעלי הדי� , על פיה� ולא על פי מתורגמ�: ודרשו, עדי�
 ובטע� הדבר. ק יד"ע ש� ס"סמ; יז אות ט' מ סי"פרישה חו; א ש�"ריטב

י� יותר מששומעי� שכששומעי� מפי בעלי הדי� עצמ� יכולי� לעמוד על אמיתות הדבר
שכ� כששומעי� מפי המתורגמ� אי� אימת בית די� על בעלי הדי� , על ידי המתורגמ�

מ אי� לחשוש שמא המתורגמ� יחלי� "ש שמ"ועיי. ק ח"ד ס' מ סי"א חו"חזו
או לפי שיש לחשוש שהמתורגמ� . ד השני אינו מבי� דבריו"כשבע' ואפי, הטענות

או לפי , ברכי יוס� ש�ובאומד דעתו יגרע או יוסי� , לא יבי� טענות בעלי הדי� כראוי
והרי זה מכביד על שמיעת , שהמתורגמ� מתרג� קטעי� קטעי� מטענות בעלי הדי�

בטע� שא� לסוברי� , ק ה"א ש� ס"חזוהדייני� וגורע מחריפות התבוננות 
ז "ש שלפ"ועי, י מתורגמ�"א לטעו� ע"א, לעיל' עי, י שליח"שאפשר לטעו� ע

מותר , ד"י� יסדר כל טענותיו לפני המתורגמ� וזה יטענ� בביא� בעל הד
יש מ� האחרוני� שכתבו שהאיסור . ק ח שנסתפק בדבר"ש ס"ועי, א"א בע"כשא

אבל , ודוקא כשיש בית די� אחר המכיר לשונ�, לשמוע מפי המתורגמ� הוא מדרבנ�
' א סי"חז "ת רדב" שומותר לשמוע הטענות מפי המתורגמ�, כשאי� מי שמכיר לשונ�

; קע' הגאוני� הקצרות סי' ד תשו"ושכ, ק ו"תומי� ס; יז' ח סי"ב; שלא
  . ק ג"בקצר ס, ישועות ישראל ש�

וא� היה מכיר ,  לא יהיה הדיי� שומע מפי המתורגמ�ו"מ סימ� יז ס"ע חו" שווראה
אבל א� אינו יודע בלשונ� כל כ� שידע להשיב לה� . בלשונ� ושומע טענותיה�

ומה : ק יז"מ באורי� ס"ובנתיה .מותר להעמיד מתורגמ�, הדי�ולהודיע� פסק 
ד מכיר לשונ� כלל "שאנו נוהגי� כשבאי� הלועזי� מאר� תורגמה ואי� הבי

ל כקבלו "ד קבוע הו"ע הואיל ויש בי"כתבה הסמ, י מתורגמ�"שדני� ע
ח כתב הואיל ואי אפשר בעני� אחר "והב. עלייהו ואי� אחר הקבלה כלו�

ק ו מביא תשובת "ובתומי� ס. ביל זה יהיה עול� של הפקרדלא בש, מותר
י מתורגמ� אבל בדיני ממונות "בדיני נפשות אי� דני� עפ: קע' הגאוני� סי

  . י מתורגמ� לחייב החייב ולזכות הזכאי"דני� עפ
  
Ë [.ÔÓ‚¯Â˙Ó· ÌÈ�È�Ú „ÂÚ.  מכא� שאי� מעמידי� :דאמר רבי אבהו. א,ידראה חגיגה 

 ד סימ� רמו"טור יו .Â˙ „ÂÓÏ˙· ÔÓ‚¯Â˙Ó¯‰. חות מחמשי� שנהמתורגמ� על הצבור פ
וא� היה הרב , ומקוד� חורב� בית שני נהגו הכל ללמד לתלמידי� וה� יושבי�

המתרג� עומד בינו ובי� ,  וא� מלמד על ידי מתורגמ�מלמד מפיו לתלמידי� מלמד
אלי� וכשה� שו, התלמידי� הרב אומר למתרג� והמתרג� הוא משמיע לתלמידיה�

והמתרג� משיב , שואלי� למתרג� והמתרג� הוא שואל לרב והרב משיב למתרג�
ולא יגביה המתרג� קולו בעת ששואל , ולא יגביה הרב קולו יותר מקול המתרג�, לשואל

כ "אא, אי� המתורגמ� רשאי לא לפחות ולא להוסי� ולא לשנות, את הרב יותר מקול הרב
אמר הרב לתורגמ� כ� אמר לי רבי או כ� אמר , היה המתורגמ� אביו של חכ� או רבו

אבא מורי כשאומר התורגמ� לע� אומרו בש� החכ� ומזכיר שמו של אבי החכ� או רבו 
פ שלא הזכיר הרב שמו שאסור לקרות לאביו או לרבו "ואומר כ� אמר רבנא פלוני אע

 שערי תשובה סימ� קעח אלי� עשרה מילי �וראה בתשובות הגאוני� . בשמו
שהיה קולו ערב והיה רגיל לירד לפני . תא דנהיג ביה רב והעשיריתדחסידו

התבה ולהיות מתורגמ� לרבו ולכל מי שצרי� ולקיי� מה שנאמר כבד את יי 
�י " היה אומר ע�ילקוט שמעוני תהילי� רמז תרצה לדוד משכיל . מהונ

  .מתורגמ�
  
 

  קדיש בארמית
לא , קראה תרגו� בכל לשו�, .)ז"י(מגילה 

והלועז , אבל קורי� אותה ללועזות בלעז. יצא
ק "והיינו דבלשה. כ"ע, ששמע אשורית יצא

. כ בשאר לשו�"ומשא, אינו מבי�' יוצא אפי
ז "ברהמ, תפילה, ש"א הדי� לגבי קוכ� הו

). ג"ב סק"ס' ב סי"משנ(, קידוש ושאר ברכות
ש בביאור הלכה "וביאור החילוק הוא כמו

כ "ק הוא לשו� מצד העצ� משא"דלשה) ש�(
" כל הלשונות ה� הסכמת כל אומה ואומה"
וכיו� שאי� מכירי� .) � נדרי� ב"לשו� הר(

 ועיי�. [כ"ע, בלשו� זה לא נקרא לשו� כלל
ד דנדרי� "ט ס" דמה )ג"סכ' ד ד"יו(מ "באגר

דשאר לשו� אינו , ק דווקא"ושבועות בלשה
 ]. הוא" דיבור"ולאו , אלא גילוי דעת

למי , ז לעני� אמירת קדיש"ב לפי"והנה צ
ת "ועיי� בשו. שאינו מבי� בלשו� ארמי

ז שאי� מדברי� "דבזה) ד"ה נ"ח(א "הרשב
ש "ומשמע דכ. ק"מותר לאמרו בלשה, בארמי

וכמדומה שכ� . בלשו� ארמי דשפיר דמי
מי שאינו מבי� אומר בלשו� ' שאפי, נוהגי�

ואינו , ק"והרי לשו� ארמי אינו בלשה. ארמי
  . ואי� מהני למי שאינו מבי�, לשו� בעצ�

י שאי� הגט "שאעפ) ח"קכ(א "ת רמ"ועיי� בשו
. ק"נכתב בארמי ולשה. לשונות' נכתב בב

, רובי�ששניה� ק, ק"שארמי נקרא לשה
). ו"ז קכ"אעה(מ "כ בד"וכ. ונית� מסיני

כתב על ביטול חמ� ) ב"ד ס"תל(ובמחבר 
ש "ועיי". (ק"לשה"שהוא ב, בלשו� ארמי

ז שמא מהני א� "ולפי). א דלאו דווקא"בגר
  . כלשו� בעצ�, באינו מבי�' אפי, בארמי

דהוא ) ז"ש� קכ(א "ת רמ"ודעת השואל בשו
, כוזריוהביא שכ� כתב ב, "ק משובש"לשה"
ק "דכינויי� ה� לשה) ש�(� "ועיי� בר. כ"ע

אבל ". כל לשו�"וכתב דמהנו מדי� , משובש
, אינו מבי�' דמהנו אפי, כתבו) ש�(' בתוס

ק "לשה', הרי דלתוס. ועדיפי משאר לשו�
. ק"כעיקר לשה, באינו מבי�' משובש מהני אפי

  . 'לדעה הנז, כ א� ארמית בכלל זה"וא

) ש�(ורש במגילה אבל כל זה אינו דהא מפ
הרי דאינו . דקראה תרגו� ואינו מבי� לא יצא

  .ע מקדיש"ושוב צ. ק לעני� זה"כלשה

כתבו דהלל וקידוש .) ב"ל(סוטה ' והנה בתוס
. בשאר לשו� ואינו מבי�' מהנו אפי, וברכות

ונראה . ב"וצ. כ"ע, ש ותפלה"כ ק"ומשא
ק "ותפלה עיקר� בלשהש "דק, ביאור דעת�

נו בכל לשו� הוא מדי� והא דמה, דווקא
. ז תרגו�"ובלי הבנה אי, ק"לשה" תרגו�"

ולא , מהנו בעיקר� בכל לשו�', אבל קידוש וכו
ז אי� החסרו� בשאר לשונות "ולפי. בעינ� הבנה

ל דא� לדיד� דא� "וי. משו� שאינ� בעצ�
הוא משו� דבעינ� , בקידוש בעינ� שיבי�

אבל מה . ק שנתקנו בו"תרגו� של לשה
. לא בעינ� הבנה, קרו בשאר לשו�שנתק� בעי

, באינו מבי�' ש הא דקדיש מהני אפי"ז א"ולפי
  . שהרי עיקרו נתק� בלשו� ארמי

, )ש�(ר בנדרי� "וש' ש תוס"אבל זה דלא כמו
כ "וכ. בעינ� שיבי� בשאר לשו�, דא� לעני� נדר

. לעני� ביטול חמ�) ב"ד ס"תל(פ "א וש"במ
 וכסברת ,הרי דאי� זה לשו� כלל א� אינו מבי�

 .'ל הנז"ביה

   ג אלחנן פרץ"הרה

  הברה
 úåðåùä úåãòä ïéá úåøáää ïéá áø éåðéù ùé éë òåãé

åëå àéä àåä 'é íéàöåé éë øáúñîå"äø÷á íâ ç"ú , ïä
ïåùì ùåáéùë áùçé øúåéä ìëìù íåùî ,ø äàøå" ð

ô"äæá íéøáãîù úøçà äôùë áùçé åà íéøãðã ÷ ,
åà äàø ïåùì ìëá äìéôú àéä äëìä éøäù" ïîéñ ç

÷"à.  

  מוקף גויל
áèéøá ùé àìô øáã äðäå"äáá øàåáîå äìéâîá à" ì

øú ïîéñ"ö , áúëáå ó÷åî êéøö àì úåîåàä áúëáã
ó÷åî êéøö ìàøùé , àì íäìù áúëáù ïëúéä äåîúå

ò ìñôé"ìéåâ ó÷åî ïéàù é) . úåãåîö úåéúåà øîåìë
éøáéò áúëá ìåñôå úåîåàä áúëá øùë.(  

  לשון הקודש
øäù äæá áùéì ùéù äîå íà íâ éðäî ùãå÷ä ïåùì é

ììë ïéáî àì íãà , ÷ø éðäî äøæ äôù úàæ úîåòìå
åîéò íéøáãîå ïéçù øùà úà ïéáî íãà íà.  

á ùé ùãå÷ä ïåùìá éë íñøåôîë äæì øáñääå 'íé÷ìç .
à 'äæ íò äæ øù÷úäìå øáãì øùôà äãé ìòù äôù .á '

 äôù äîöò ãöî äôù àéä"íöòá" , àì íéùðà íà íâå
äá åøáãé ,î"äôù àéä î .åùîå" ïåùì òîåùä ë

ãé àöé ïéáî àì íà íâ ùãå÷ä"ç.  
ãé àöé àì ïéáî àìå úøçà äôù òîåùä ìáà" íåùî ç

 äðéðò äøæä äôùä ìù äúåäî ìëå úøåù÷ú ïàë ïéàù
úøåù÷ú.  

ìéåâ ó÷åî ìù äøæ äôùá ìåñô ïéà äîì ïáåî äúòîå ,
úåéúåàä å÷áãð íà íâã íåùî äæá íòèäå ,î" àöîð î

éúåàäù àøå÷ì òéãåî áåúëäå ïîöò úà åòéáä úå
åãîìîå.  

 áúëäå íîöò ãöî úåéúåà íäù ùãå÷ä ïåùìá ìáà
 äôù àåä"íöòá " ïëì íäìù äøäáää ãöî ÷ø àìå

úåìåñô ïëìå íöòá úåéúåà ïéà éøä å÷áãð íà) . óà
î áúëáù úøåù÷úä úìòî äøàùðù" úìòî äãøé î

ìåñô ïëìå éøáéò áúë.(  

  ת "שמו
îé åì ïéëéøàîåîù àøå÷ù éîì åé"ú ,åî âäðîå" ø

çøâä"èéìù âøáðééù ô"åîù àåø÷ì à" ÷åãáìå ú
àø÷îì íéàúîù úåàøì íåâøúä , ïðåáúäì ùé ïëàå

 íä íà äðáä éìá íåâøúä úà íéàøå÷ù åìà ïéðòì
åîù ìù ïéãä ïéðòá"åúàéø÷å ú.  

  שיבוש לשון 
îäéáá äðù ùîçå íéøùòë éðôì" çëåð  äéä øùàë ã

åî"çøâä ø"ù ôèéìù âøáðéé" äøåúá ãçà àø÷ à
 äòèå åäåøéæçäå äìéîá äòè äàéø÷ä òöîàáå

åäåøéæçäå , íåùî åæ äìéî àåø÷ì ìåëé ìù øøáúäå
åúãéì íå÷îá äá ìâøåä àìù ,åî äøåäå"êéùîéù ø ,

äæ äî ìòå äæ äî åäîú íâ íéáø åàøå . íà äðäå
 ãçàå åéðôì ãçàå äæ ÷åñô ïéøå÷ åéä äàéø÷ä øçà

øéôù åéøçàì àì ìáà åèéîùä íà äëìää ïë éë éîã 
ïë åùò .åî áéùçä øùôàå"èéìù áøä ø" ùåáéùì à

áùçé äôùì íâ ùåáéùå ïåùì . äæ äéäå ïåéë øùôà ãåò
 íéðô úðáìä]äæì åðåéë àìù óà [ ø÷éòù äæ ìò êîñ

æå äéä äàéø÷ä 'åéä íéìåò , äàéø÷ä óåñù äîå
î ùáúùî"àëéà äàéø÷ ïéã î , äìåòä úëøá ïéàå

ìâ åì åàø÷ éøäù äìèá 'íé÷åñô . êéøö äæ ïéðò ìëå
éìöà ãåîìú.  
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