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  לשון -) המאפייני המשנה תורה (

  לספר המצוותהקדמה   .א

ראיתי שלא אחברהו בלשון ספרי הנבואה לפי שהלשון ההוא קצר היום בידינו מהשלים עניני הדינים בו, וכן לא 
אחברהו בלשון התלמוד לפי שלא יבינוהו מאנשי אומתנו היום כי אם יחידים ומלות רבות ממנו זרות וקשות 

  .ל זה לרוב האנשיםאפילו לבקיאים בתלמוד, אבל אחברהו בלשון המשנה כדי שיק

 תשובה למר יוסף ג'באר  .ב

 ה"ע הידוע אבן גבאר והוא זוכר שהיהגיעה אלינו אגרת הזקן הנכבד היקר התלמיד מר יוסף בן אבו אלבער נ
עם הארץ אבל נתבאר לנו במכתבו שיש לו השתדלות חזקה על תלמוד תורה ושהוא הרבה מתעסק בפירושינו 

תחלה מה שאתה צריך  ...ר"ל משנה תורה בשביל שהוא בלשון עברילמשנה ושאינו מבין החבור שחיברנו 
לידע השם יתמיד ערכך ויוסיף בהצלחתך שאינך עם הארץ אלא תלמידנו ואהובנו אתה וכל מי שמבקש להדבק 

בתלמוד תורה ואפילו הבין פסוק אחד או הלכה אחת ואין הפרש שהבין אותו הענין מלשון קודש או מלשון 
רמי הכונה היא הבנת ענינים בכל לשון שיהיה וכל שכן הפירושים והחיבורים והעיקר היא ערבי או מלשון א
  ...שתתעסק בלמוד

ואני מבקש עתה להחזיר פירוש המשנה , ואיני רוצה בשום פנים להוציאו ללשון ערבי לפי שכל נעימותו יפסד
 .זה ממני כלל וספר המצות ללשון הקודש וכל שכן שאחזיר זה החבור ללשון ערבי ואל תבקש

 הלכות תפילה א,ד  .ג

כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ונולדו להם בנים בארצות הגוים ואותן 
הבנים נתבלבלו שפתם והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה וכיון שהיה מדבר אינו יכול לדבר 

ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו' ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון  כל צורכו בלשון אחת אלא בשיבוש שנאמר
עם ועם ומפני זה כשהיה אחד מהן מתפלל תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון 
הקדש עד שיערבו עמה לשונות אחרות, וכיון שראה עזרא ובית דינו כך עמדו ותקנו להם שמנה עשרה ברכות 

שלש ראשונות שבח לה' ושלש אחרונות הודיה, ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו  על הסדר,
אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור כולן, כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה תפלת אלו 

דרות בפי כל העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה, ומפני ענין זה תקנו כל הברכות והתפלות מסו
  ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העלג.

 סוטה מט ע"ב  .ד

  אמר רבי: בא"י לשון סורסי למה? אלא אי לשון הקודש אי לשון יוונית!
  קרוב הוא ללשון ארמי ואומר אני שזה לשון גמרת ירושלמי -לשון סורסי : רש"י

 הקדמת הרמב"ם למשנה  .ה

בתכלית החכמה ורום המעלה, כמו שאמרו מימי משה ועד רבי לא ראינו רבינו הקדוש, והיה שמו יהודה, והיה 
תורה וגדולה במקום אחד. והיה בתכלית הענוה ושפלות הרוח והרחקת התאות כמו שאמרו משמת רבי בטלה 

ענוה ויראת חטא. והיה צח לשון ובקי בשפה העברית יותר מכל אדם, עד שהיו החכמים ע"ה לומדין ביאור 
  להם בלשון המקרא מפי עבדיו ומשרתיו, וזה מן המפורסמות בתלמוד.מלים שנסתפקו 

 תשובות הרמב"ם כרך א, עמ' רכג  .ו

ספר אחד יש לי שחיברתיו קודם חיבור זה שהוא משנה תורה, ואותו ספר קראתיו ספר המצוות, ביארתי בו 
ם בצור וכמה נוסחות ואותו הספר חברתיו בלשון ערבי והרי הוא מצוי אצלכ ...מנין כל המצוות מצוה מצוה

הגיעו ממנו עד בבל ועד סוף המערב ובערי אדום וכבר הוא ידוע, אם ישנו אצלכם ממנו יסתלק כל ספק 
שיסתפק לך. וניחמתי הרבה על שחברתיו בלשון ערבי מפני שהכל צריכין לקרותו ואני מחכה עתה שאעתיק 

  די.-שאותו ללשון הקודש בעזרת 

 טזפירוש המשנה לרמב"ם, אבות א,  .ז

דע, כי השירים המחוברים, באיזו לשון שיהיו, אמנם יבחנו בענייניהם, והם נוהגים מנהג הדיבור, אשר כבר 
חילקנוהו. ואמנם בארתי זה, אף על פי שהוא מבואר, לפי שראיתי זקנים ואנשי מעלה מאומתינו, שכאשר יהיו 
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יה ענין זה השיר בשבח הגבורה או במשתה יין, בחתונה או בזולתה, וירצה אחד לשיר שיר ערבי, אפילו ה
או בשבח היין, יגנו זה בכל אופן מן הגינוי, ואין מותר אצלם לשומעו. ואם  -וזה מן החלק האהוב  -הנדיבות 

לא יגונה זה, ולא יחשב חמור, עם היות בזה הדיבור מה שהוזהר  -ישיר המשורר שיר מן השירים העבריים 
לפי שהדיבור לא יאסר, ויותר, ויאהב, וימאס, ויצווה באמירתו, לפי לשונו, ממנו, או המאוס. וזו סכלות גמורה, 

 -צריך לאומרו, באיזו לשון שיהיה; ואם יהיה עניינו פחיתות  -אלא לפי עניינו. שאם יהיה ענין זה השיר מעלה 
  צריך להניחו, באיזו לשון שיהיה. 

ויהיה אחד ... הם ענין אחד, לעורר כח התאוהולא עוד, אלא שיש אצלי בזה תוספת, שאם יהיו שני שירים של
תהיה שמיעת העברי והדיבור בו יותר מאוסה אצל  -משני השירים עברי, והאחר ערבי או בלשון אחרת 

  .התורה, למעלת הלשון, ושהיא אין ראוי להשתמש בה אלא למעלות

 משנה אבות ב,א  .ח

  מצותהוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של 
אמר שראוי להזהר במצוה שייחשב בה שהיא קלה, כגון שמחת הרגל ולמידת לשון קודש, : פירוש הרמב"ם

 ובמצוה שהתבארה חומרתה, כמו מילה וציצית ושחיטת פסח

 סח-כוזרי ב, סז  .ט

  אמר הכוזרי: היש לעברית מעלה על לשון הערב, היא יותר שלמה ורחבה ממנה, ואנחנו רואים את זה בעינינו.
ח. אמר החבר: מצא אותה מה שמצא נושאיה, נתדלדלה בדלותם וצרה במיעוטם. והיא בעצמה החשובה ס

  עם אדם וחוה ברךשהיא הלשון אשר דבר בה ה' ית... שבלשונות

 מורה נבוכים ב,ל  .י

וממה שצריך שתדעהו ותתעורר עליו אמרו ויקרא האדם שמות וגו', למדנו שהלשונות הסכמיות לא טבעיות 
 .חשבו זהכמו שכבר 

 פירוש המשנה לרמב"ם תרומות א,א  .יא

אמרם בכל המשנה תרם ותורם ויתרום מקשים עליו הבלשנים החדשים, ואומרים שהעיקר הרים ומרים וירים. 
ואינו קשה באמת, כיון שהעיקר בכל לשון חוזר למה שדברו בו בעלי אותו הלשון ונשמע מהם, ואלו בלי ספק 

והנה נשמע מהם תרם וכל מה שהופעל ממנו. וזו ראיה שזה אפשרי  עבריים בארצם כלומר בארץ ישראל,
בלשון, ושזה מונח מכלל המונחים העבריים. ועל זה הדרך תהיה תשובתך לכל מי שחושב מן החדשים שלשון 

המשנה אינו צח ושהם עשו פעלים שאינם נכונים באיזו מלה מן המלים. והיסוד הזה שאמרתי לך נכון מאד 
 שלמים המדברים על הענינים הכלליים הכוללים כל הלשונות כולםאצל המלומדים ה

 מורה נבוכים ג,ח  .יב

ולי ג"כ טענה וסבה בקריאת לשוננו זה לשון הקודש, ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו או טעות, אבל הוא אמת, 
שה מפני שזה הלשון הקודש לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל לא מן האנשים ולא מן הנשים ולא לגוף המע

המביא להולדה ולא לזרע ולא ליציאה, אלו הדברים כלם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי אלא 
  .ידברו בהם בשמות מושאלים וברמיזות

 הקדמה למשנה תורה  .יג

ויודע  ורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזהלפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בת
 .ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם


