
 

 

  בכל לשון או בלשון הקודש -קריאת שמע
 
  ב-משנה א פרק ז המשנה במסכת סוטה .1

אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר קריאת שמע ותפלה וברכת 

  המזון ושבועת העדות ושבועת הפקדון: 

הקודש מקרא בכורים וחליצה ברכות וקללות ברכת ואלו נאמרין בלשון 

כהנים וברכת כהן גדול ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה ומשוח מלחמה 

  בשעה שמדבר אל העם:

 

 כתב יד קויפמן .2

  

  רש"י מסכת סוטה דף לב עמוד א .3

  גרסינן. -מתני'. אלו נאמרין (בכל לשון) 

  



 

 

  תוספות מסכת סוטה דף לב עמוד א .4

ופירוש כל אדם בלשונו שהוא שומע לאפוקי למדי  -אלו נאמרין בלשונם 

שאינו אומר בלשון פרסי אם אינו שומעו אבל בכל לשון משמע בין שומע 

 עיינו ברש"י ותוספות על המשנהבין אינו שומע ובגמרא לא משמע הכי.

  
  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד א .5

   הצגת המחלוקת
  תנו רבנן: קריאת שמע ככתבה, דברי רבי; וחכמים אומרים: בכל לשון. 

  טעם המחלוקת

בהוייתן יהו. ורבנן מאי טעמייהו? אמר  -מאי טעמא דרבי? אמר קרא והיו 

בכל לשון שאתה שומע. ולרבי נמי, הא כתיב שמע! ההוא מבעי  -קרא: שמע 

ליה: השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך. ורבנן? סברי להו כמאן דאמר: 

שלא יצא. ולרבנן נמי הא כתיב והיו! ההוא מבעי להו  -לא השמיע לאזנו 

יקרא למפרע. ורבי, שלא יקרא למפרע מנא ליה? נפקא ליה מדברים 

  דברים הדברים לא דרשי.  -הדברים. ורבנן? 

  

  

  בכל לשון"" -חכמים  ""ככתבה -רבי  

כל לשון שאתה ב -"שמע"  הוויתן יהוכ -"והיו"  מאי טעמא?

  שומע

  -דרשת הפסוקים

השמע לאוזניך מה   "שמע"

  שאתה מוציא מפיך

  בכל לשון שאתה שומע

לאוזנו השמיע  לא -(סברי

  יצא)

  שלא יקרא למפרע  כהוויתן יהו  "והיו

  (לא דרשי) ---  שלא יקרא למפרע  "הדברים"



 

 

  בית הבחירה למאירי מסכת ברכות דף יג עמוד א  . 6

מתוך שכתוב בתורה שמע והדברים מראים שעקר כונתו על ענין הבנה מלשון כי שומע 

אחדותו יתברך ובכל לשון שהוא שומע הוא יוסף נודע לנו שעקר הכונה הוא להבין 

רשאי אפי' לכתחלה ואין הדבר מוכרח לקרותה בלשון הקדש וכתבו גדולי המחברים 

וצריך להזהר משבוש שבאותו לשון כדרך שמדקדק בלשון הקדש מ"מ לשון הקדש 

  חביב הוא בעיני בעליו ואין ראוי למביניו להחליפו בלשון אחר:

טה שהיא נאמרת בכל לשון אלא שהתבאר שם שלא אף התפלה יתבאר במסכת סו

נאמר אלא בצבור אבל ביחיד הרי אמרו אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי והוא הדין 

לכל הלשונות שהם רחוקים מלשון הקדש ולדעתי ביחיד לא אמרו כן לעכב אלא 

שהדבר הדור לו בכך שכל שהוא מתפלל בלשון לעזות אינו בעיניו אלא כדבור בעלמא 

  ין כל הכוונות מצויות בו:וא

  

 היחס לתורה כולה –המשך הגמרא  . 7

למימרא דסבר רבי דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה, דאי סלקא דעתך 

והיו דכתב רחמנא למה לי? איצטריך, משום דכתיב  -בלשון הקודש נאמרה 

שמע. למימרא דסברי רבנן, דכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה, דאי 

שמע דכתב רחמנא למה לי? איצטריך,  -לשון נאמרה סלקא דעתך בכל 

  משום דכתיב והיו.

  

  שיטה מקובצת מסכת ברכות דף יג עמוד א  . 8

לימא קסבר רבי דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה. מדאיצטריך ליה קרא דוהיו 

לקריאת שמע דבהויתן יהו דאי סלקא דעתך וכו'. ואם תאמר ומאי נפקא לן מינה אי 

מרה או בכל לשון אי לשינון בכל לשון ששינה וקורא יצא. ורש"י ז"ל בלשון הקודש נא

פירש פרק ב' דמגלה דנפקא מינה לענין לקרות בספר תורה בבית הכנסת. והקשו עליו 

שקריאת ספר תורה לא מצינו שיהא מן התורה אלא תקנה היתה ממשה ועזרא. ויש 

ה שתהא ראויה לקרות אומרים דרש"י ז"ל הכי קאמר לענין קדושה אם היא בקדושת

בה בבית הכנסת. אם תמצא לומר בלשון הקודש נאמרה אם היא כתובה בלשון אחר 

משאר לשונות אינה קדושה לקרות בה בבית הכנסת וטעונה גניזה ואי אמרינן בכל 

לשון נאמרה [אפילו] אם כתובה בכל לשון היא קדושה כבלשון הקודש. ויש אומרים 

צריכות לקרות בלשון הקודש כגון פרשת בכורים ווידוי דנפקא מינה לאותן פרשיות ש



 

 

מעשר ופרשת משוח מלחמה ופרשת עגלה ערופה ומקרא חליצה וכל אותן ששנו 

בסוטה פרק ואלו נאמרין. ואף על גב דהתם איכא קראי דממעטינן מינייהו כל הני 

דאין נאמרין אלא בלשון הקדש איכא למימר דאותן קראי דרשינן להו לדרשא 

  נא.אחרי

אבל הראב"ד ז"ל כתב וזה לשונו: הא דדייקינן מרבנן על התורה אם נאמרה בכל לשון 

אם לא לא על הכתיבה שכתב משה נאמרה שהכל יודעים שלא נכתבה בספר אלא 

בלשון הקדש ולא נכתבו שאר לשונות אלא על האבנים שבגלגל כדכתיב באר היטב. 

שה למד אותה לישראל לפי שהיו אלא על התלמוד שלמדו הקדוש ברוך הוא למשה ומ

בהם גרים משאר לשונות [נסתפק לנו] אם היה מלמדה לכל אחד ואחד בלשונו וכן כל 

אחד ואחד יוצא ידי שינון בלשונו או שמא לכולם שונה בלשון הקדש ואין אדם יוצא 

  ידי והגית בו אלא בלשון הקדש:
  

  מקורות נוספים:

  ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק ח  . 9

ג"כ טענה וסבה בקריאת לשוננו זה לשון הקודש, ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו ולי 

או טעות, אבל הוא אמת, מפני שזה הלשון הקודש לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל 

לא מן האנשים ולא מן הנשים ולא לגוף המעשה המביא להולדה ולא לזרע ולא 

בלשון העברי אלא ידברו ליציאה, אלו הדברים כלם לא הונח להם שם ראשון כלל 

בהם בשמות מושאלים וברמיזות, והיה הכונה בזה שאלו הדברים אין ראוי לזכרם 

שיושם להם שמות, אבל הם עניינים שצריך לשתוק מהם וכשיביא הצורך לזכרם 

יעשה לו תחבולה בכנויים ממלות אחרות כאשר נסתר מעשותם בעת הצורך בכל 

הו גיד, והוא שם על צד הדמיון מאמרם וגיד יכולתנו, אמנם הכלי מן האיש קראו

ברזל ערפך, וקראוהו ג"כ שפכה מצד פעולתו, והכלי מן הנקבה קבתה, וקיבה שם 

האסטומכא, אבל הרחם הוא שם האבר מבני מעים שיעשה בו העובר, והיציאה 

נקרא כן מגזרת יצא, ושם השתן מימי רגלים, ושם הזרע שכבת זרע, וגוף הפעולה 

ליד אין לה שם כלל, מכנים אותו יבעל או ישכב או יקח או יגלה ערוה המביאה להו

לא זולת זה, ולא יטעך ישגלנה שתחשבהו שם לפעולה, אינו כן כי שגל הוא שם 

הנערה המוכנת למשגל, נצבה שגל לימינך בכתם אופיר, ואמרו ישגלנה לפי הכתוב, 

  עניינו יקחנה לנערה לזה הענין



 

 

  

  יג רמב"ן שמות פרק ל פסוק  . 10

קבע לו משה רבינו מטבע כסף בישראל, כי מלך  -(יג) מחצית השקל בשקל הקדש 

גדול היה, וקרא למטבע ההוא "שקל" בעבור שכל המטבע במשקל שלם, אין בו 

פחות ולא כסף סיגים. ובעבור שמשקלי הערכין ופדיון הבכור במטבע ההוא שהם 

רה, יקרא לו הכתוב שקל קדש, וכן כל שקלי המשכן וכן כל כסף קצוב האמור בתו

הקדש. וכן הטעם אצלי במה שרבותינו קוראין לשון התורה "לשון הקודש", שהוא 

מפני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה כולם בלשון ההוא נאמרו. והנה הוא 

הלשון שהקב"ה יתעלה שמו מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו, אנכי ולא יהיה לך ושאר 

ה, ובו נקרא בשמותיו הקדושים אל, אלהים, צבאות, ושדי, דברות התורה והנבוא

ויו"ד ה"א, והשם הגדול המיוחד, ובו ברא עולמו, וקרא שמות שמים וארץ וכל אשר 

בם, ומלאכיו וכל צבאיו לכולם בשם יקרא מיכאל וגבריאל בלשון ההוא, ובו קרא 

  שמות לקדושים אשר בארץ אברהם יצחק ויעקב ושלמה וזולתם:

ר במורה הנבוכים (ג ח) אל תחשוב שנקרא לשוננו לשון הקדש לגאותינו או והרב אמ

לטעותינו, אבל הוא בדין, כי זה הלשון קדוש לא ימצאו בו שמות לאבר הבעילה 

בזכר או בנקבה, ולא לטפה ולשתן ולצואה רק בכנוי. ואל יטעה אותך "שגל" 

(דברים כח ל) על פי  (תהלים מה י), כי הוא שם אשה המזומנת למשכב, ואמר ישגלה

  מה שנכתב עליו, ופירושו יקח אשה לפילגש:

והנה אין צורך לטעם הזה, כי הדבר ברור שהלשון קדש קדשים הוא כמו שפירשתי. 

והטעם שהזכיר על דעתי איננו אמת, כי מה שיכנו ישגלנה, ישכבנה, יורה כי משגל שם 

כי הוא שם מגונה. ואם מפני עצם לבעילה, וכן יכנו לאכול את חוריהם (מ"ב יח כז), 

טעמו של הרב, היו קורים לו "לשון נקיה", כענין ששנינו (סנהדרין סח ב) עד שיקיף 

זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה, ואמרו כי אם הלחם אשר 

 הוא אוכל לשון נקי (ב"ר פו ז), וכן במקומות רבים:


