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  פרשת עקב
  

שאר הלשונותל לשו� הקודשהקשר בי� 
�����
  

  
ידוע הדבר שלשו� הקודש שבה נברא העול� 
, היא הלשו� המתוקנת והמשוכללת ביותר

את שפת� ' בה דברו בני האד� עד שבלל ה
והנה הלשונות . בעשות� את מגדל בבל

מה� , ה בלל את שפת�"וצרו כשהקבשנ
 �����רחוקי� מלשו� הקודש ומה� קרובי�

שהראשוני�  �����הארמית והערבית כעי�
לומדי� מה� פירוש של מילי� בלשו� 

וג� . הקודש שאיננו יודעי� את משמעות�
מילי� " פענחו"בגמרא מצאנו שחכמי� 

ע דורש "פ שאר לשונות כמו שר"במקרא ע
" טט" � "לטטפת"את המילה : במנחות לד

, באפריקי שתיי�" פת", בכתפי שתיי�
ומכא� שצרי" לכתוב בתפילי� ארבע פרשיות 


�	�	בארבעה בתי�.  
ב� ' ר פרי ע# הדר וכו"ת. ובגמרא סוכה לה

עזאי אומר אל תקרי הדר אלא ִהדור שכ� 
ואיזו היא , בלשו� יווני קורי� למי� ִהדור

���	שגדל על כל מי� הוי אומר זה אתרוג.  
מאי משמע דהאי . % כוה ד"ובמסכת ר 

ע "יובלא לישנא דדיכרא הוא דתניא אמר ר
כשהלכתי לערביא היו קורי� לדכרא יובלא 

ע כשהלכתי לגליא היו קורי� לנדה "ואמר ר
דא ) מובדלת(גמולה ? מאי גלמודה, גלמודה
ע כשהלכתי לאפריקי היו "ואמר ר, מבעלה

? למאי נפקא מינה, קורי� למעה קשיטה
. ה דאורייתא מאה דנקילפירושי מאה קשיט

אמר רבי כשהלכתי לכרכי הי� היו קורי� 
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לפירושי אשר ? מ"למכירה כירה למאי נ
  .'וכו �v��	כריתי לי

וג� בראשוני� ראינו שלפעמי� ה� מביאי� 
י דברי� "מלשונות העמי� עיי� למשל ברש

ט שלומד מלשו� אשכנז שקוראי� לשלג ,ג
ובפרק כא , שניר שכ" הוא ג� בלשו� כנע�

משה הדרש� ' י מביא מר"יד שרש פסוק
שלומד מלשו� פרסי שתתעמר פירושו 

מפרש  xw��	א"ר שהרחיד"שו .תשתמש
לא  –) יא,דברי� לג" (יקומו��ומשנאיו מ�"

בלשו� יוו� האמיתי פירוש " מ�"ש –יקומו� 
  ".לא"

ג� בלשונות הרחוקות מלשו� הקודש כגו� 
) צרפתית וכדומה, אנגלית(השפות הלטיניות 
מילי� הדומות למילי� ישנ� אלפי 

, air –אויר : המקבילות בלשו� הקודש כגו�
  .ל"ואכמ) ד=  d, ל=  l, י=  child  )i= ילד

גדול הפרש אבל ע� כל זאת יש לדעת שיש 
בי� לשו� הקודש לשאר הלשונות וכשהיה מי 

) ג,ח( "יי�מוצא פי�כל" לומרשכתב שלא 
ד "בג אותיותדי� פי שמוכרח מע� פא רפה כ

מפני שבלשו� צרפת  ,א"מי" ליהות דס"כפ
בפא רפה פירושו אי� ואפס כתב עליו " פי"

שאי� , במנחת שי שאי� לחוש ללשו� צרפת
. מבטלי� לשו� הקודש מפני שאר הלשונות
ואני שמעתי בילדותי מי שרצה לרפות בית 

) יג,תהלי� מח( "ֹסּבּו ציון והקפוה"של 
מפני שדומה למילה ִס*( ע� דגש בבית 

ת פירושו לשו� קללה וכמוב� שאי� שבערבי
  y�z�y.לחוש לכ"
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