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 פרשת נח    יחס השפה העברית לשפות הזרות -
הוד השרון  -הרב ראובן הילר   

 

 

מצינו בפרשת בראשית שד' מדבר אל האדם, האדם בוחר שמות לכל הברואים ועם יצירתה של חווה, מדבר הוא אליה והיא 

מתנהל הדיבור וזו כנראה השפה אליו ומסתבר כי הם מדברים עם ילדיהם קין והבל. הדבר  ברור שישנה  כאן שפה אחת בה 

ֵהן ַעם ֶאָחד וְָשָפה שבה התנהל העולם כולו עד שלהי חיי נח שהלוא הכתוב מגדיר את כל בני העולם בתקופה זו כעם אחד "

 ַאַחת ְלֻכָלם"1.  

מהי השפה הזו?  לשאלת מלך כוזר2 "וכי יש לעברית מעלה על פני שאר הלשונות הלא בין אלה יש שלמות ועשירות ממנה 
על פי  .רת ולפי ההקש ההגיוניומצד עצמה היא האצילה בלשונות כידוע לנו מפי המס? עונה החכם "זאת בעינינו רואים כאשר אנו

נגזר מן השם  'אדם'רת זאת היא הלשון אשר בה נגלה האלוה אל אדם ואל חוה ובה דברו השנים ביניהם ראיה לדבר השם והמס
( ומלבד זה יש אתנו עדות התורה 'ינחמנו'מן  'נח')וכן  'שת'מן  'שת'קניתי ו'מן  'קין'ו 'חי'מן  'חוה'ו 'איש'מן  'אשה'והשם  'אדמה'

על כך וקבלת איש מפי איש עד עבר )ועבר הרי קבל מנח ונח מאדם( כי עברית היתה לשונו של עבר ועל שמו נקראה עברית כי הוא 

". שמר עליה גם בדור הפלגה ובלבול הלשונות  

חכם גדול היה אדם הראשון, שקרא :  4דאיתא בגמרא"כתוב:  3אור המאירחיזוק לדברים נמצא גם בכמה ספרי החסידות. בספר 
חדשו חכמים שקרא שמות, והלא כל מי שרוצה יכול לקרות שמות לאיזה דבר כמו שמות לחיות ולעופות, ולכאורה קשה מה חידוש 

יתיר עליהם לשון  .רש הגדול שבין לשון הקודש לשאר לשונות, שאינם רק הסכמיותשיסכים ברצונו, אמנם הכוונה, כי ידוע הפ
חיות ממקור הקודש, כל אות מורה על ציור ותמונה ידוע באורות עליונים, ובצרוף תיבה שלימה מקובצים כמה אורות, ומקבל 

 ...האותיות במקומם הרמה

אף  "' שפת כל הארץדכי שם בלל " :..ההפלגה דוראלא שהוא כבר נוגע ל 5"מאור עיניים" יעים גם בספרפדברים דומים מוו
איזה תיבות הכתובים בתורה ומהן הוא חיותן עד  דבר מה מלשון הקודש מכל מקום נשאר בכל הלשונות ,שנתבלבלו כל הלשונות

הפילוג כנראה הדרגתי ולאט לאט גיבשו העמים השונים שפות שונות היה לפי פירוש זה, תהליך  ...שיש צורך לעולם באומות

 'פת'ו 'טט'שבגלל המוצא מהשפה העברית נשארו כל מיני מילים עבריות הרמוזות בשפות הללו וכן הפוך מילים בעברית כמו 

 .  6נשכחו אך שרדו בשפות אחרות

וקים לעברית את עומק הבריאה, את החיבור שלה לאהרב זצ"ל בשפה הרואה מרן  ","מאור עינייםדבריו של בעל בדומה ל

 וזו היא לשונו:   ,שהם בבחינת חול לעומת הקודש - לעומת שפות לעז ,יוצרה

צריכים להעריך את התוכן של כל חכמה לא לפי הערך המתגלה בפרטיה, כי אם לפי הרוח הכללי שבה, ובזה יכולים לסדר את כל "
, ולהבחין איזה מהם עומדים בסולם החכמה הכללית במדריגה יותר עליונה, כשם שאפשר להעריך השפות, למדריגותיהםהמדעים 

לתורה באותו היחש שכל הלשונות מתיחסים ללשון הקודש. זיו העולם  מתייחסותבאיזו מהן מתגלה רוח עליון יותר. כל החכמות 
להשקפת העולם של אספקלריא המאירה, הכוללת בתוכה את זאת היא השפה הברורה, המכוונת  7מתגלה על ידי לשון הקודש,

סגולת הדעת בתור כח פועל, לא רק כח סוקר ומצייר את היש, כי אם כח מחולל ומוליד, מוציא את ההוייות לאור עולם, מן האין 

   8..אל המציאות.

                                                           
 בראשית פרק יא, ו  1

 ספר הכוזרי מאמר שני , סח 2

 פרשת שופטים  –לר' זאב וולף מז'יטומיר תלמיד המגיד ממזריץ'  3

 בראשית רבה יז,ד 4

 לרבי נחום מצ'רנוביל  5

סיבולת במקום שיבולת וע"ע -בשפה העברית התפתחו דיאלקטים מאזורים שונים, התנ"ך )שופטים יב ו( מספר על הדיאלקט של שבט אפרים שאת האות ש' בטאו כס' 6

 . 4בספר הכתב והמכתב של שמואל אחיטוב במבוא עמ' 

  ח ד"ה 'כל הגשמים' פרק ג חלק הנבוכים לרמב"ם מורה ספרע' גם  7

 קבצים , קובץ ו , ז  שמונה 8


