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 תקציר: הנוסחים של 'פרק שירה' ביידיש 

 שמונה־עשרהוה שבע־עשרהה ותבמא

 

'פרק שירה' הוא יצירה קצרה בעילום שם המורכבת מאוסף של שבחי הבורא מפי ברואיו. כל הבריאה, 

טבעי, הטבע הדומם, השמים וכל צבאם, עולם ־הסדר הטבעי והעל –פרט לאדם, מיוצגת בפסוקים 

ובכל אחד מהם משתמשים מרכיבי  ,פסוקים 85כל דבר על פי מינו. ביצירה  –הצומח וממלכת החי 

יאה, החל בגרמי השמים וכלה בכלבים, בפסוקים מהמקרא ומכתבי חז"ל כדי לשיר את שבחי האל. הבר

ההמנונים חוברים למעין שיר הלל קוסמי מפי הבריאה כולה. הם משובצים במסגרת מדרשית המעניקה 

 המבנה ספרותי יציב לאוסף הנעדר רציפות טקסטואלית משל עצמו. רוב ה"המנונים" הם למעש

אפיגרפיות, ככל ־מקראיים, רובם מתהילים. בסופו של 'פרק שירה' מופיעות תוספות פסבדופסוקים 

 הנראה ממועד מאוחר יותר, בשבחיו של האומר 'פרק שירה'.

ה האומרת הלל אינו ברור. הטקסט השתמר יברבים מההמנונים, הקשר בין הטקסט ובין הברי

המאה העשירית. הגרסאות ן מככל הנראה וא בהם השגניזה, שהמוקדם  בכמה כתבי יד, ביניהם קטעי

נבדלות אלה מאלה במידה ניכרת בתוכן ובסדר הדברים, וסיווגם של כתבי היד מגלה את קיומן של 

כי חסידי אשכנז הם שהפיצו את 'פרק  ,שלוש מסורות נבדלות: מזרחית, ספרדית ואשכנזית. סבורים

ם ולתפילות באשכנז. כתב יד אוקספורד שירה' כתפילה מיוחדת והם האחראים לחדירתו למחזורי

(The Bodleian Library, Mich. 569ובו מהדורה אשכנזית מקוצרת שנכתבה ב ,)בערך, הוא כתב  1289־

היד המוקדם ביותר של נוסח אשכנז. ייתכן שאופיו המזמורי, כהמנון המורכב מכמה פסוקים שמקורם 

שמבטאות המלים, מסבירים מדוע הפך לתפילה. במאות העיקרי הוא ספר תהילים, ו"ההלל הקוסמי" 

 שלאחר מכן התרחבה תפוצתו של 'פרק שירה', עותקיו התרבו והערך המיוחס לו גדל.

במרוצת הזמן נמסר 'פרק שירה' עם פירושים. הפירוש הראשון ל'פרק שירה' הוא פירושו של 

שה בן יוסף מטראני )המבי"ט(, מגדולי (. את הפירוש השני ל'פרק שירה' כתב ר' מ1347ר' שמואל קמחי )

רבני צפת ובן דורו של ר' יוסף קארו. פירושו של המבי"ט מעיד על מידת ההתעניינות ביצירה זאת ועל 

 התפשטותה.

בעבודה זאת אני מבקשת לתרום לביבליוגרפיה המקיפה של התרגומים של 'פרק שירה' ליידיש 

שרה. עד כה לא נערך כל רישום או מחקר מקיף של ע־עשרה והשמונה־ששרדו בנוסחים מהמאות השבע
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במהלך המחקר מצאתי כי התרגומים של 'פרק שירה' ליידיש נלקחו ש, מעניין לציין'פרק שירה' ביידיש. 

רוב המתרגמים  מפירושים שונים ליצירה בעברית, שלא היו נגישים למי שלא היה בקי בלשון קודש.

נעזרו בפירוש המבי"ט כדי להנהיר את היצירה לקוראים עשרה ־עשרה והשמונה־ליידיש במאה השבע

 )ראו סינופסיס בפרק השלישי(.

של 'פרק שירה'  עדי נוסח : תשעה־עשרשחקרתי בעבודה זאתהנוסחים בפרק הראשון מובאים 

הראשון  הדפוס; 1663־ביידיש. 'פרק שירה' הראשון ביידיש שהצלחתי לאתר הוא כתב יד מהמבורג, מ

 .1692הוא מאמסטרדם, 

' פרק שירה'של נפרדים שונים לשלושה נוסחים  1בפרק השני מובאים ארבעה פאראטקסטים

; 'פרק 1663', כתב יד, המבורג, ביידיש, בצד תרגום שלי לעברית. מקורות הטקסטים הם: 'פרק שירה

 )?(. 1740; 'פרק שירה', כתב יד מואר, 1692שירה', דפוס ראשון )למיטב ידיעתנו(, אמסטרדם, 

בין הפאראטקסטים האלה אני מביאה את השערים וההקדמות של שתי הגרסאות הראשונות 

ש. אחר כך אבחן את ( ביידי1663יד המבורג ) של "פרק שירה". ראשית, אדון בעמוד השער של כתב

( של יצירה זאת. בשלב השלישי והאחרון אציג את גרסת 1692ההקדמה לנוסח המודפס מאמסטרדם )

. אהרן בן בנימין זאב )שרייבר( הרלינגןהיד של 'פרק שירה' המאוירת בידי האמן הידוע  כתב

 מסייעים לנו לעמוד על זהותו של הקורא האידיאלי של 'פרק שירה' ביידיש.  הללוהפאראטקסטים 

 – שממיתכוכבים, צפרדע, זרזיר ו –בפרק השלישי אני משווה קטעי טקסט של ארבע בריות 

( 3(; 1692 ,'פרק שירה' )אמסטרדםדפוס ( 2(; 1663היד 'פרק שירה' )המבורג,  ( כתב1בכמה גרסאות: 

( 'פרק שירה' בתוך 5?(; 1740 ,מואר )אמסטרדם כתב יד( "פרק שירה", 4(; 1700 ,ט'פרק שירה' )פרנקפור

(. 1783( 'פרק שירה' בתוך "סדר תחינות ובקשות" )פירט, 6(; 1725 ,"סדר קרבן מנחה" )אמסטרדם

דוגמות מעניינות. מתוך ששת עדי הנוסח האלה הכנתי  ,לדעתי ,בחרתי בשישה עדי נוסח העשויים לשמש

 ס עם הממצאים העיקריים שעלו מתוך הניתוח ההשוואתי.סינופסי

 בהקדמתו לביאור "פרק שירה" כתב המבי"ט:

                                                             
פאראטקסט הוא מונח בפרשנות ספרותית. הטקסט המרכזי של המחבר מוקף במקרים רבים בחומרים אחרים מאת  1

 העורכים, המדפיסים והמוציאים לאור, וחומרי שוליים אלה מכונים פאראטקסט. 
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לקרב ענין פרק שירה זו יותר אל השכל נאמר על דרך אחר, כי הוא ידוע כי כל מה  אבל

שנברא בעולם נברא לצורך האדם וכמ"ש הכתוב אחר בריאת הכל, נעשה אדם בצלמנו 

 ם ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש וכו'. כדמותנו וירדו בדגת הי

  

 עשרה.־עשרה והשמונה־ביידיש במאות השבע 'פרק שירה'ניתן לומר כי ברוח זו נוצרו הנוסחים של 
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 תודות

במהלך עבודתי, למורתי נר לרגליי ברצוני להודות למורתי ד"ר קלאודיה רוזנצווייג על הדרכתה שהייתה 

הראשונה בספרות יידיש ישנה, פרופ' חוה טורניאנסקי, על כל העזרה שהושיטה לי בתקופת המחקר. 

 והסיוע לכל אורך תקופה זו.  , הרגישותהאוזן הקשבתתודתי גם לפרופ' אלי לדרהנדלר על 

מהלך עבודתי. תודה לרבי, הרב אמנון בזק, על ההסברים התורניים והליווי הרוחני ב אני מודה גם

הסיוע. תודה מיוחדת גם לפרופ' יחיאל שיינטוך ופרופ' נתן כהן עמוקה גם לברק אוירבך על התמיכה ו

 על הליווי וההקשבה.

, על תרומת ידיעתם הגדולה אודות פרק אריה ופרופ' שמעון נויברג־ביתמלאכי תודה נוספת גם לפרופ' 

 שירה בכלל ופרק שירה ביידיש בפרט. 

 תודה לרשות הלאומית לתרבות היידיש על תרומתם הנדיבה למחקרי.
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 פרק שירה ביידיש הנוסחים של 

 שמונה־עשרהוה שבע־עשרהה ותבמא
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 84 __________________________________________________________ 6פריט מס' 
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 88 ___________________________ (1719פרק שירה, כתב־יד, משלם זימל בן משה מפולנה )
 88 _________________________________________________________ 10פריט מס' 

 89 _________________________________________________ : סינופסיס3נספחים לפרק 

פרק שירה ושבעים ושתיים פסוקים ואני מאמין אונ' איין טייטשי תחינה וואש דיא ווייבר אין די 
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 90 _________________________________________ (1663פרק שירה, כתב־יד, המבורג )

(1692אמשטרדם )הראש והזקן, דפוס  פרק שירה וקצת דברי מוסר על איסור לאו להשחתת פאת
 __________________________________________________________________ 92 
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 104 ___________________________ ?(1700גנצי ניין חדשים זאלין זגין, נדפס בפרנקפורט, )
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 מבוא: 1פרק 

 החקרמהיצירה ו –ביידיש ובעברית 'פרק שירה'  1.1

אנונימית, הכוללת אוסף המנונים בפי נבראים שונים, המהללים את הבורא. יצירה היא  'פרק שירה'

גן עדן, ענני כבוד וגיהנום, הטבע הדומם, , לאדם, מיוצג באוסף זה: סדרי הטבע פרטהיקום כולו, 

כולם  – תשרצים ורמשים, עופות, בהמות וחיו –ם וכל צבאם, עולם הצומח ועולם החי לסוגיו יהשמי

 .של הבריאה כולה 'שירת הלל קוסמית'רה לפני בוראם. ההמנונים חוברים יחד למעין אומרים שי

 2כל הבריות מפליגים בשבחו של אומר פרק שירה ובשכרו. 'פרק שירה'ב

. בדפוס נתפרסם 10ה־יד בגניזת קהיר, כנראה כבר מהמאה ־ל'פרק שירה' נוסחים רבים. נמצאו כתבי

לדוד המלך או לשלמה  'פרק שירה'בדפוסים הראשונים יוחס  1576.3בוונציה, 'פרק שירה' לראשונה 

הייחוס לדוד הולם  4: "שיר השירים אשר לשלמה".הכיתוב המלך. בשער דפוס אמשטרדם מופיע

פי ־, ואילו הייחוס לשלמה מובן על'פרק שירה'את המדרש הסיפורי על דוד והצפרדע, המופיע ב

ר ַעל: "13המסופר עליו במלכים א, ה,  ִצים ִמן-ַוְיַדבֵּ א ַבִקיר -ָהעֵּ זֹוב ֲאֶשר ֹיצֵּ ָהֶאֶרז ֲאֶשר ַבְלָבנֹון ְוַעד ָהאֵּ

ר ַעל ָמה ְוַעל-ַוְיַדבֵּ  ". ַהָדִגים-ָהֶרֶמׂש ְוַעל-ָהעֹוף ְוַעל-ַהְבהֵּ

 'פרק שירה' היהלמן הזכרותיו הראשונות בספרות ועד לדיונים ביקורתיים בדורות האחרונים 

האשמות זיוף. תוכנו הזר לכאורה לרוח היהדות, במיוחד האנשתה ל ףואמטרה לחיצי ביטול וזלזול 

להתקפות חריפות על פרק זה. העדות המפורשת הראשונה  םהקיצונית של כלל הבריאה, גר

ה של הקראי סלמון בן ירוחים, מן המלומדים החשובים של יתהיהיהדות הרבנית  כנגדפולמוס ל

בחיבורו  מובאת – 6הראשונה מאשכנז –עדות נוספת  5המרכז הקראי בירושלים במאה העשירית.

שעיבדה  ,כאן עיקר הפולמוס הוא נגד חסידות אשכנז'. כתב תמים'של ר' משה בן חסדאי מתקו 

 מפורשות:  'פרק שירה'גם את  ותוקף ר' משה תק ,וטקסטים אנתרופומורפיים לפי דרכה. בוויכוח

                                                             
ירה מלאכי, קונטרס ש אריה־(; בית1966)ירושלים,  פרק שירה: מבואות מהדורה ביקורתיתאריה, מלאכי, ־בית  2

 (.2013חדשה מבחר השלמות לעבודת הדוקטור "פרק שירה: מבואות ומהדורה ביקורתית" )ירושלים, 

 .1576, וונציה, פירוש פרק שירה ]בסוף בית אלוהים[משה בן יוסף מטראני,  3

 ( עם פרפרזה1692, דפוס אמשטרדם, תנ"ב )הראש והזקן פרק שירה וקצת דברי מוסר על איסור לאו להשחתת פאת 4

 .8º 878,  .Oppביידיש. ספרית בודליאנה, אוקספורד

5Philadelphia: Hebrew Press of the Jewish Publication ( , Karaitica, IITexts and StudiesJacob Mann,  

1470 -22, pp. 1469-), pp. 18Society of America, 1935 

, יש 1234היה בשימוש בחוג חסידי אשכנז ומכיוון שר' משה תקו נפטר לפני  "פרק שירהש" ברור אם כן מן הפולמוס 6

 ראיה לכך שפרק שירה היה ידוע כבר במאה הי"ב בקרב חוג זה. 
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 [...]חיבורים אלה שלא נמצאו בתלמודינו ולא בתלמוד ירושלמי ולא במדרשים הגדולים "

כי יש ספרים שזייפו המינים להטעות את העולם כמו פרק שירה וכתוב בסופו כל מי שהוגה 

ואין להאמין כי כותבים כך כדי להחזיק  ]...[ בו תמיד זוכה לכך וכך ופלוני ופלוני ערבים

. וכבר שמענו מרבותינן כי ענן המין וחביריו היו כותבין דברי מינות ושקר וטומנים דבריהם

  7"כ היו מוציאין אותם ואומרים כך מצאנו בספרים הקדמונים.בקרקע ואח"

כתפילה מיוחדת  'פרק שירה'את הגורם להתפשטותו של בחוגי חסידות אשכנז למצוא  ניתן

מחזור מקוצר נוסח המחזיק  8,כ"י אוקספורדולחדירתו למחזורים ולקובצי תפילות באשכנז. 

 נכלל זה יד בכתב .הקדום ביותר שבידינו מאשכנזכתב היד  הוא לערך 1289אשכנז שנכתב בשנת 

הועתק בו בתוך ילקוט של תפילות  'פרק שירה' .בסדר תפילה כטקסט ליטורגי מובהק 'פרק שירה'

פסוקים כמו גם ועוד,  'חזקיה', 'תפילת אליהו', 'ע' פסוקים', 'תפילות יהי רצון'מיוחדות, הכולל 

לר' שמואל החסיד. צרור תפילה זה מגלה זיקה  כתב היד, המיוחס ב'שיר הייחוד', 'חסידיםהספר 'מ

אולם  .מן עשוי להיות מקרייע 'פרק שירה'זימון תפילות זה וכריכתו של לכאורה, לחסידות אשכנז. 

ליטורגיים נוספים, מאוחרים יותר, מאשכנז, ניתן לראות בו  יד כתבימשאנו חוזרים ונתקלים בו ב

 9צירוף שבמסורת ארוכה, אשר שורשיה בחוגי חסידות אשכנז עצמה.

שבא  'השבח הקוסמי'אופיו ההמנוני, הרכבתו מכתובים שונים, שמזמורי תהלים מקורם העיקרי, ו

, התרחבה 'פרק שירה'של  תפוצתועשויים להסביר את הפיכתו לתפילה. במילותיו, לידי ביטוי 

 'פרק שירה'גדל. גרשם שלום קבע את דבר השתייכותו של הלך ו, והערך שיוחס לו התרבוהדפסותיו 

   10לספרות ההיכלות.

 11. 1873ידי מוריץ שטיינשניידר בשנת פורסם על 'פרק שירה'העוסק בהדיון המדעי הראשון 

פעמים לבירורים צדדיים כדרכו, מזכיר שטיינשניידר את עדותו של לבחקירתו הקצרה, המפליגה 

                                                             
7de Bruxelles  Bruxelles : Etablissement Geographique( , Itineraires de la Terre SainteEliakim Carmoly 

, 1847), p. 316 Fonde par Ph.Vandermaelen 

 ,Mich. 569 ;Catalogue of the Hebrew Manuscripts in Adolf Neubauerכ"י אוקספורד, ספרית בודליאנה,   8

the Bodleian Library and in the College Libraries of Oxford, 3 vols. (Oxford: The Clarendon Press, 

 .1098, מס' 1, כרך 302–301עמ'  ,נויבאואר קטלוג[; קטלוג נויבאואר]להלן  -- (1886-1906

 .143 -142; עמ' 41 - 40, עמ' פרק שירהאריה, -בית 9

10Books Inc., 1995), p. 65  (New York: Schocken Major Trends in Jewish Mysticism Gershom,  Scholem, 

11106 -13 (1875), pp. 103 Hebräische Bibliographie"Perek Schira,"  Steinschneider, Moritz, 
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שולל את ייחוס בן ירוחים שמשום  12.שמחה פינסקער של 'ליקוטי קדמוניות'פי  סלמון בן ירוחים על

כבר במאה העשירית מוכר היה  'פרק שירה'שספק בכך  למטיהוא הפירוש לתהלים לשלמה המלך, 

 13.'כתב תמים' המופיע בחיבורו את עדותו של ר' משה תקומזכיר שטיינשניידר  בירושלים. כמו כן

מקורות הנספחות. אודות עת על  שטיינשניידר סוקר בקצרה את ההערות הבודדות שראו אור בכתבי

אח'ואן 'אחי הטוהר' )מכתבי הושפע  'פרק שירה'תוהה שטיינשניידר אם  ,אשר למקורו של החיבורב

מופיעים הידועה, שבה  14'חיים־אגרת בעלי', שבין אגרותיהם כלולה מוסלמי סגפני(, מסדר אלצפא

תהייה זו חיים המהללים את הבורא. ־חיים עם האדם ותיאורים רבים של בעלי־ויכוחי בעלי

  15.'אחי הטוהר'לפני כתבי  'פרק שירההגורס כי ' מתיישבת ומתבדה בטיעונו של בית־אריה,

יץ )מנדלי מוכר בשלום יעקב אברמוחיבורו של  ואה 'פרק שירה'בתולדות חקר נוסף פרק חשוב 

של עיקרה   16.'פרק שירה'לשונית של ־מהדורה ביקורתית דו 1875בשנת פרסם ספרים( אשר 

עם זאת,  .ביידיש 'פרק שירה'פרפרזה ספרותית פיוטית, חופשית למדי, של מהדורה זו הוא 

במידה  למהדורה צורה מדעיתהמעניקה באה לידי ביטוי גישה ביקורתית  ,בהקדמתו ובהערותיו

הוא לברר מקורות מקראיים ותלמודיים לשירת נבראים בכלל,  מו"ס . בהקדמתו מנסהמסוימת

הוא  'פרק שירה'בהערות לגוף בהתאם לכך, מנתח את הנספחות ותוהה על שאלת הנוסח וגלגוליו. 

ובמדרשים ומנסה כוחו אף בבירורים לשוניים. כחסיד נלהב מצביע על מקבילות אחדות בתלמוד 

מבקש למצוא בכל המנון "סגולתו ]של כל נברא[ ... המתלבשת הוא  ,של תורת הטבע והזואולוגיה

 17על דרך משל ומליצה במקרא הנאות לענינו", וברוח זה מפרש את ההמנונים.

                                                             
העדות המופרשת הראשונה כלולה בהאשמות פולמוסיות חריפות של הקראי סלמון בן ירוחים, מן המלומדים  12

, לקוטי קדמוניותפינסקער שמחה,  ;נגד היהדות הרבניתהחשובים של המרכז הקראי בירושלים במאה העשירית כ

 .134וויען, תר"ך, נספחים, עמ' 

 .9 - 8, פרק א', עמ' פרק שירהאריה, -על ר' משה תקו ראו בית  13

של אח'ואן  25-הצביע על ההקבלה לפרק שירה בתיאורי שבח החיות שבחלק הסיפורי של איגרת ה שטיינשניידר 14

 ,Steinschneider : מכתבים אלו; ראו פרק שירהאלצפא, "האחים הנאמנים" מבצרה, והציג את השאלה האם הושפע 

Hebräische Bibliographie 13 (1875), pp. 104-105. 

 .88- 74פרק ז', עמ' , פרק שירהאריה, -ראו בית 15

, פתיחה ... ועם פירוש טוב טעם פרק שירה מתורגם ללשון יהודית בשירים חרוזים ושקולים ...עם אברמוביץ, ש"י,  16

 .1875 : דפוס י"מ באקשט,זיטאמיר

 .16שם, עמ'   17
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תרגום  להעמידכניתו ותמהוא חלק ממפעלו ו שמביא מו"ס במהדורתו,התרגום השירי נראה כי 

 אחד בקנה עולה זה דבר 18הנפוץ והמקובל. 'סדר קרבן מנחה'חדש של סידור התפילה במקום סידור 

 תחליף להוות יכולואינו  ,נוסח תרגומיו סוטה באורח בולט מנוסח המקור המופיע בתרגומו: עם

 . מקורל

פירוש 'פירוש משלו, הנקרא  המקוריים הדברים על ףוהוסיאת התרגום בחרוזים  חיבריץ באברמו

טורי שיר. את פסוקי המקרא הוא מתרגם לפי שיטת החריזה הצמודה  2002-ב וערכו 19,'טוב טעם

שונה בתכלית ממקורו. בזמן החדש,  'פרק שירה'ומשקל י"א תנועות. התרגום הופך באופן זה ל

שהמקור מעלה ומפליא את הבורא ואת בריאתו, התרגום מגולל את התפעלות האדם המתבונן 

והחיים. המקור מדבר בלשון התנ"ך בעיקר, ואילו התרגום  והדובר בשמם של הברואים, הדוממים

 20."סמומדבר בלשונו של 

 אריה־מלאכי בית מובא בעבודת הדוקטור של ''פרק שירה אודות עלכיום המחקר המקיף ביותר 

 אריה־. למהדורה זו הוסיף בית'פרק שירה: מבואות ומהדורה ביקורתית' שכותרתה (,1966)

פרטים חדשים  כןו 'פרקי שירה' אודות על מידע בהן, שלוקונטרס עם השלמות לעבודת הדוקטור 

 21בנושא.

המבוא הראשון הוקדש לתולדות 'פרק שירה' כיחידה ספרותית רוחנית. המבוא השני מוקדש ל'פרק 

שירה' מבחינה פילולוגית, חקר גלגוליו, תפוצתו, תהליכי מסירתו, חשיפת מסורותיו ונוסחיו. 

חקות אחר גלגולים אלו בספרות העברית ולברר בצורה ביקורתית התאריה ל־במחקרו, מבקש בית

, בית־אריהשעולה מדבריו של  כפיותיו, מוצאו ומשמעותו של טקסט קטן ויוצא דופן זה. את מקור

את קביעתו של  –בפסקה קצרה  –אריה מוכיח ־היתר, מחקרו של בית ביןכך תיעוד בספרות. ליש 

את  בית־אריהמביא מחקרו ב 22גרשום שלום בדבר השתייכות 'פרק שירה' לספרות ההיכלות.

                                                             
 .342 -337א )תשכ"ח(, עמ'  הספרות, "תרגומי תהלים ליידיש בידי מנדלי מו"ס", ראו שמרוק, חנא  18

פרק שירה מתורגם ללשון יהודית אברמוביץ, ש"י, של אברמוביץ מופיע לאחר תרגומו החדש, ראו  טוב טעםפירוש  19

 .1875 באקשט,: דפוס י"מ , זיטאמירפתיחה ... ועם פירוש טוב טעם בשירים חרוזים ושקולים ...עם 

 .162 -143(, עמ' 1984) 1 דפים למחקר בספרותלוריא שלום, "'פרק שירה' בנוסח ש"י אברמוביץ",   20

מבחר השלמות לעבודת הדוקטור (  וקונטרס 1966)פרק שירה : מבואות ומהדורה ביקורתית  אריה,-מלאכי בית 21

 : גישה מקוונת בספריה הלאומית ,(2013(פרק שירה: מבואות ומהדורה ביקורתית 

http://beta.nli.org.il/en/dissertations/NNL_ALEPH001167304/NLI 

2265  -, pp. 64 , Major Trends in Jewish MysticismScholem  

http://beta.nli.org.il/en/dissertations/NNL_ALEPH001167304/NLI
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'פרק שירה'. בין הפרשנים השונים, הפרשן החשוב ביותר עבור "פרק שירה' הפרשנים הראשונים ל

 ביידיש הינו פירושו של ר' משה בן יוסף מטראני, שעליו ארחיב כעת.

 

 ( 1500–1580) –(Trani) פירוש ר' משה בן יוסף מטראני  1.2

( היה מגדולי רבני צפת ובן דורו של ר' יוסף קארו. פירוש המבי"ט ר' משה בן יוסף מטראני )המבי"ט

 'פרק שירה'חיבורו של המבי"ט מעיד על מידת ההתעניינות ב 23.הוא הפירוש השני ל'פרק שירה'

והתפשטותו. לעומת פירושו של ר' שמואל קמחי שלא זכה להתפשט, פירושו של המבי"ט, שהיה 

של"ו(  ,)ויניציאה 'בית אלהים'רסם עוד בחייו כנספח לספרו ידוע בדורו כפוסק ומורה הלכה, התפ

 וזכה לתפוצה רחבה. 

השפעתו  אףבולטת בפירושו  .שעיקרה על דרך הפשט ,פירושו של המבי"ט כולל גישה רציונליסטית

 ובהןבהקדמתו לפירוש ההמנונים, מקדים המבי"ט ומציג שאלות ביקורתיות,  24של הרמב"ם.

אותנו עד היום: "איך תצויר שירה לבעלי חיים בלתי מדברים וכל שכן לצמחים מעסיקה השאלה 

זו יותר  'פרק שירה'מנסה "לקרב ענין  , הואבהמשך הוא כותב כי בפירושו 25".?וכל שכן לדוממים

  26אל השכל".

המבי"ט מתבסס על המאמר המדרשי "כל מעשה בראשית בקומתם נבראו לדעתן נבראו לצביונן 

 28וגם העשיה שאחר כך". [...] וען כי הנבראים "מכירים כי הם ברואיו משעת יצירתםטו 27נבראו",

מדגיש "כי הוא ו ,, שימש כנקודת מוצא לפרשנות של המבי"ט'בראשית רבא'המאמר האסטרולוגי מ

כמו  29אין רחוק גם כן לפי הדעת שיהיה ענין השירות לבעלי חיים כפשוטו שאומרים בפועל שירה",

דיבור אתון בלעם במקרא ודיבור בעלי חיים במדרשים. המבי"ט מצביע על כושרם השכלי  הלדוגמ

על פי חכמי הטבע וטוען "כי לענין השירות גם כן הוטבע בטבעם בתחילת בריאתם שיכירו את מי 

                                                             
, לערך ק"ז פירוש "פרק שירה" לשמואל בן משה קמחי ;1347ל קמחי שחובר בשנת הפירוש הראשון של ר' שמוא 23

 . Cod. Hebr. 239כ"י ספריית המדינה הבאווארית, מינכן  [, אינו כרוך, כתיבה רבנית ספרדית,1347]

 .24 -22, עמ' פרק שירהבית אריה,   24

 ב ע"ב. אלוהים[,פירוש פרק שירה ]בסוף בית משה בן יוסף מטראני,   25

 שם, ג ע"ב.  26

 ס, ע"א. חוליןשם, ר"ה יא, ע"א;   27

 ישעיהו, פרק מג, פסוק ז. ספר  28

 ג ע"א -ב ע"א   [,בסוף בית אלוהיםמשה בן יוסף מטראני, פירוש פרק שירה ]  29
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ובילה זו ה היסתפ. צמחיםל בנוגעחל גם  וכל זה 30שהוא כמו אמירה", [...]שבראם ויודו לו בדמיונם 

ים. ידרשנ חלקםמדעיים ו חלקםחלקם פשטניים,  ,מסוגים שוניםהסברים  להביא "טהמביאת 

   31.אלה עם אלה הסברים אלה לא תמיד עולים בקנה אחד ,כתוצאה מכך

כדי להקל  ,בפירושו של המבי"ט הסתייעות תוך נעשו 18-וה 17־ה במאותליידיש  'פרק שירה'תרגומי 

 שבתרגומם הרלוונטייםאציין את החלקים  3בפרק  שמוצגעל הקורא בהבנת הטקסט. בסינופסיס 

 המבי"ט.ניכרת השפעתו של פירוש 

 

 פרק שירה: גרסאות ביידיש  1.3

ית המדינה והאוניברסיטה של המבורג, יאוסף לוי, ספר(, 1663יד המבורג ) פרק שירה, כתב .1

כתב כתיבה מרובעת אשכנזית. ; דף 34בשולי השער המעוטר: תכ"ג,  Ms. Levy 14632.גרמניה, 

כ"י זה הוא כפי הנראה  .באותיות צו"ר , הכתובהעם פרפרזה ביידיש 'פרק שירה'יד קטן של 

 [. 1692ברשימה זו, דפוס אמשטרדם,  4מקור נוסח דפוס אמשטרדם, תנ"ב ]ראו מס' 

 33, נמצא בידי המשפחה.(1720מיכאל פלורסהיים )אוסף פרטי(, ציריך )יד,  כתב, פרק שירה  .2

[ בשביל בשער נכתב: "מעשה ידי משולם המכונה זימל סופר מפאלין ]לפי קולופון בסוף פ"ש

, תפ"ז'הקצינה <...> הגבירה יטלתי' אשת האלוף הקצין כהר"ר מאיר שי<ף?> מפיזינג בשנת 

א(, ואחריו ברכת 12-א 7עמ' פוליו; באותיות אמשטרדם"; "סדר פרקי שירה" מנוקד )דפים 21

פרק 'יד מיוחד במינו: כל עמוד מעמודי  המזון, ברכת הנהנין, ספירת העומר ותפילת הדרך. כתב

)וגם של הטקסטים האחרים( מעוטר במדליון מצויר למלוא העמוד ובתוכו שירת הנברא  'ירהש

 34."דומה שזה היפה שבכל העותקים המאוירים" ,אריה־ואיורו. לדעתו בית

                                                             
 ע"ב. –ג ע"א  שם,  30

 .24 -22, עמ' פרק שירהבית אריה,   31

; סריקה באיכות גבוהה Ms. Levy 146המקור נמצא באוסף לוי, ספרית המדינה והאוניברסיטה של המבורג, גרמניה,  32

ועל זאת תודתי; ראו גם  של ארכיון אוניברסיטת המבורג, ד"ר מוניקה מולר ידי מנהלת הארכיון-נשלחה אליי על

 Goldschmidt, Salomon, Verzeichniss der Judaica aus der Bibliothek des Herrn הקדמה לאוסף לוי בתוך:

Dr. H. B. Levy in Hamburg (Hamburg: Druck von Siegmund Nissensohn, 1900) ,ספריה הלאומית בירושלים ;

 .0000132716-1, מס' מערכת F1586מס' סרט 

 אני מודה לפרופ' בית־אריה שמסר לי צילום של ספר זה. 33

 .32, עמ' (2013(מבחר השלמות לעבודת הדוקטור פרק שירה: מבואות ומהדורה ביקורתית קונטרס  אריה,־בית 34
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 .Brit. Mus ה הבריטית, לונדון, סימול: יספריה?(, 1740יד, מאויר ) , כתבפרק שירה  .3

Oriental Ms. 12983־. במקור מגרמניה, נרכש במכירה פומבית בChristie חוברת 1965שנת ב ;

מעשה ידי אהרן שרייבר עמ' פוליו, עם חמישה איורים צבעוניים,  16עם כריכה צבעונית קשה, 

ה של עם תרגום ליידיש. האומן זוהה על ידי אמיל שרייור; פקסימיל 35בן בנימין זאב הרלינגן,

  36היד וכרך מבואות.־כתב

הראש והזקן, דפוס אמשטרדם,  על איסור לאו להשחתת פאת פרק שירה וקצת דברי מוסר .4

בבית השותפים אשר אנשיל  נדפס באמשטרדם( עם פרפרזה ביידיש; בשער נכתב: "1692תנ"ב )

אליעזר חזן שליט שוחט דמתא: והבחור יישכר בער בן לא"א אליעזר שליט: שנת  בן כהר"ר

 בספרית בודליאנה, אוקספורד, תמכת בי ותציבני לפניך לעולם"; עותק יחיד נמצא ואני בתמי

Opp. 8º 878.37  והפרפרזה  'פרק שירה'אריה, מקור שתי המהדורות הללו, נוסח ־לפי בית

לפי שבתי בס, לא מן ; [1, שנכתב בשנת תכ"ג ]ראו לעיל, מס' 146ביידיש, הוא כ"י המבורג, לוי 

  38.גם לכ"י המבורג, ושימש לו מקור יהנמנע שהיה דפוס קודם לדפוס אמשטרדם, שקדם אול

אין אונ' איין טייטשי תחינה וואש דיא ווייבר  פרק שירה ושבעים ושתיים פסוקים ואני מאמין .5

. נמצא בספרית בודליאנה, 1700־ב, הערכה פראנקפורטבדי גנצי ניין חדשים זאלין זגין, נדפס 

Opp. 8° 788 .'זה הינו היחיד שמצאתי המובא כולו ביידיש עם הקדמה ביידיש  'פרק שירה

 39 כחלק מספר תחינות.

                                                             
 .2.3, סעיף 2בהמשך אני מרחיבה אודות אהרן שרייבר בן בנימין זאב הרלינגן, ראו פרק  35

36 Century Illuminated Hebrew Book of Praise: Companion Volume to -EighteenthPerek Shirah: An 

Facsimile Edition, Introductions by Malachi Beit-Arie, Emile Schrijver and Jeremy Schonfeld (London: 

Facsimile Editions Ltd., 1996)  

בעותק שנמצא בספריה הלאומית בירושלים ; Opp. 8° 788ספרית בודליאנה, עותק של ספר זה נמצא באוקספורד,  37

, מספר מערכת F 291 (pos)2004 "קצת דברי מוסר" בלבד, מיקרופילם,   -יש רק את החלק השני שנדפס עם פרק שירה 

,נתלשו עמודי פרק שירה מתוך הספר; הספר נרשם  609, פריט Rosenthaliana; עותק נוסף שהיה באוסף 002047298

 :Gutschow, Mirjam, Inventory of Yiddish Publications from the Netherlands c. 1650- c.1950 (Leidenב: 

Brill, 2007), 43 וגם ;Steinschneider, Moritz, in Serapeum: Zeischrift für Bibliothekswissenschaft, 

Handschriftenkunde und ältere Literatur (1848-1849;1864), Serapeum 2, p. 29, No. 242 

, אמשטרדם ת"ם, תחת ערך "פרקי שירה" רושם: "ועל כל פסוק חרוזה בלשון אשכנז ד"ו שפתי ישינים שבחי בס,  38

כל שהוא של פ"ש  ]=דפוס ויניציאה[ ד"ק ]=דפוס קראקא[". לא ידוע על תרגום ליידיש שנדפס בויניציאה או על דפוס

. אך העדות בעינה עומדת. שבתי בס השלים את הביבליוגרפיה שלו לפני שנת ת"ם, והוא יודע על קיומה של בקראקא

 פרפרזה ביידיש. 

39-(Berolini: 1852 Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca BodleianaSteinschneider, Moritz,   

1860), No. 3297. 
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תיקון שבת ופרקים פרשיות  'פרק שירה'יצ"ו עם  סדר תפלות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנזים .6

מערבים יוצרת סיידות ]?[ שיר היחוד תהלים ומעמדות הכל עם לשון אשכנז... די )תֿפלה( האבן 

 )מוגה( אויף שיני אוֿתיוֿת אונ' פפייאר. און דרין ֿפר מערט זאֿכן וואש נאךמיר גדרוקט גאנץ 

קיין מאל אזו איז גדרוקט גיוועזן. דהיינו טייטש אויף די גאנצי תֿפלה אזוא וואול אויף פרק 

 Cum Licentia Serenissimi Electoris Palatini qua Ducisשירה..., נדפס בזולצבאך  

Solisbacencis:"ר' משלם זלמן נ"י בן המנוח המפורסם כמוהר"ר  , בבית ובדפוס כ"ש כהר

  40(.1744תק"ה )–אהרן פרנקל זצ"ל בשנת צדקתך צדק לעולם לפ"ק תק"ד

דיא אויז ער לעזין אונ' וואול ער קלערטי וועלֿכי איר גלייכן ניט ווערט סדר תחנות ובקשות.  .7

רומי ווייבר אום אליר הנד ֿתחנות גבעטן אונ' די זעלבן ניט דינן גוועזן זיין וואו דא מיך ֿפיל ֿפ

קענן אונ' צו מיין קינדר תֿפלות בינדן וואלין דר מיט זי גמאֿכליך זיין צו גֿברו ֿכן אויך איין נייאי 

תחינה שערי רחמים ...; באותיות קטנות: נדפס בבית הדפוס המשובח כהר"ר איצק יצ"ו בן 

עם  'פרק שירה'(; 1783בשנת תקמ"ד לפ"ק ) בפיורדאיות גדולות: כהר"ר ליב בבזל; באות

זה שונה  'פרק שירה'תרגום לטייטש מופיע בתוך סדר התחינות. הנוסח והתרגום של 

  41 מהגרסאות הקודמות.

, מקום כתיבה: אמסטרדם; כפי כּפי אהרן. תאריך משוער, מאה הי"ח המופיע בתוך:פרק שירה  .8

אהרן הינו ספר מוסר, דינים ומנהגים עם תרגומים ביידיש מאת אהרן בן גבריאל הלוי 

מופיע עם פרפרזה ביידיש, המנון ותרגומו. מקור הפרפרזה ביידיש זהה  'פרק שירה'מטריביטש. 

[; 1תכ"ח ]ראו לעיל מס'  משנת, Cod. Levy 146 לכ"י המבורג, ספריית המדינה והאוניברסיטה

 ,Ms Ros. 562, עותק יחיד נמצא בספריית האוניברסיטה, אמסטרדם, ספריית רוזנטליאנה

שנכתב בשנת  54543 גינצבורג־עריכה נוספת של ספר זה נמצאת בכ"י מוסקבה  42ב;80–א71דפים 

 [.9תקט"ז ובו מזדהה המחבר כאהרן בן גבריאל מטריביטש ]ראו מס' 

                                                             
 .A 1263 43עותק של ספר זה נמצא בספריה הלאומית בירושלים, מס' פריט  40

; גישה מקוונת בספריה הלאומית בירושלים: 003561372סריקה בספריה הלאומית בירושלים, מס' מערכת  41

-http://beta.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003561372/NLI?_ga=2.104822086.717431209.1557662026

655568538.1517574601 

גישה מקוונת בספריה הלאומית בירושלים:   42

http://beta.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000171938/NLI#$FL16824235 

 .F 43052עותק על גבי מיקרופילם נמצא בספריה הלאומית בירושלים, מדף מס'   43

http://beta.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003561372/NLI?_ga=2.104822086.717431209.1557662026-655568538.1517574601
http://beta.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003561372/NLI?_ga=2.104822086.717431209.1557662026-655568538.1517574601
http://beta.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003561372/NLI?_ga=2.104822086.717431209.1557662026-655568538.1517574601
http://beta.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003561372/NLI?_ga=2.104822086.717431209.1557662026-655568538.1517574601
http://beta.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000171938/NLI#$FL16824235
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(, אהרן בן גבריאל, מטריביטש, מאת "אהרן בן לא"א מהר"ר 1756) צמח חי בתוך פרק שירה .9

עם פרפרזה  'פרק שירה'ב; כולל 283, שם המחבר בדף "גבריאל מקהילה קדושה טריביטש

 'פרק שירה'ביידיש, דברי מוסר, הנהגות והלכות ציצית ותפילין ודיני תפילה ביידיש ובעברית. 

בכתיבה אשכנזית מרובעת גדולה, הפרפרזה בכתיבה רהוטה. בשער נכתב: אשכנז, נדפס בשנת 

תיבה -תקט"ז. כולל עניני תפלה, הנהגות ומוסר, בעברית עם תרגום ליידיש )תיבה עברית

(; בשער: 1עם אותו תרגום גם בכ"י המבורג )ראו לעיל מס'  'פרק שירה', 63–58דיש(; בעמ' יי

The "שנת ה' צבאות יבק'ש אבודת' שי'ו'ת לפ"ק" ]=התקט"ז[; עותק יחיד נמצא במוסקבה 

545 Guenzburg Ms. Russia, Moscow, Library, State Russian. 

 

 

 

 סדר קרבן מנחה –החיבור הקדמה לרשימת הגרסאות של 

לות מכל יזהו סידור עם תפ .'סדר קרבן מנחה'מופיעות בתוך  'פרק שירה'המהדורות הבאות של 

שמאז נפוץ מאוד  ,השנה בנוסח אשכנז. דפוס ראשון של סידור שנועד לנשים כמנהג אשכנז המערבי

במהדורות שונות ובהדפסות חוזרות בעיקר לפי מנהג פולין )כבר בדפוס השני, דיהרנפורט תצ"ד: 

 44רייסין, ליטא, פיהם ומערהין"(.  ,"כמנהג פולין

הובא לבית (, 1725, אמשטרדם, תפ"ה )לות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנזיםיתפ סדר קרבן מנחה.  .10

ז"ל וחברו חיים בן כהר"ר גומפל אלט שול ז"ל, אמשטרדם, דפוס  הדפוס ע"י אהרן בר שבתי

; כנראה נדפסה במקביל ’ל’א’ י’ש’ד’ק’, בשנת אבוא אל מ1725שלמה בן יוסף פרופס, תפ"ה 

גם מהדורה כמנהג פולין. ההדפסות הבאות, שנדפסו על פי הגרסה הנוכחית, הודפסו עם נוסח 

כולל תרגום ליידיש, רשום: "סדר תפלות מכל ה הראשון הדפוס  45תפילה ופיוטים כמנהג פולין.

השנה כמנהג ק"ק אשכנזים יצ"ו עם פרק שירה ... הכל עם לשון אשכנז". 'פרק שירה' בראש 

הסידור, אחרי הדינים )דפים ז ע"א יב ע"ב( בספירת הדפים הראשונה, עם פרפרזה ארוכה 

 ביידיש אחרי כל המנון, באותיות צו"ר.

                                                             
 .1960 דפוסים עד שנת 661הספר העברי נרשמו בביבליוגרפיה של   44

 .A 2603=2=R 54ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף   45
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, אמשטרדם, נדפס בשנת אבוא אל סדר תפלות מכל השנה כמנהג ק"ק פולין סדר קרבן מנחה. .11

(, בבית ובדפוס המשותפים, בהר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן מוכרי 1756מקדשי אל תקי"ז )

 ספרים.

מוגה אויף שיני  האבן מיר גדרוקט גאנץ להֿפ: "דיזי נייאי ת]הדגשות במקור, ד.מ[ בשער נכתב

זאֿכן וואש נאך קיין מאל זוא איז גדרוקט גוועזן.  ילֿפמערט  ארֿפאוֿתיוֿת אונ' פפייאר. אונ' דרין 

 תחנותאל דיא  פרק שירה. תקון שבת.זוא וואול אויף  להֿפדהיינו טייטש אויף דיא גאנצי ת

אויף טייטש דיא  יניםד ילֿפ. אך תהלים ומעמדות. אונ' יצרות. זולתות. סליחות. אלי ודויםאונ' 

צו דיא תֿפלה גהערן. ניקש אויז גלאזן. וואש זער אן גנעם איז. דש מן דר מיט די גאנצי תֿפלה 

ֿפון אלי צייטן גרונדליך קען ֿפאר שטין אונ' ניט בדארֿפן מסופק צו זיין וואש עטוואש טייטש 

זר תֿפלה ווערט ווערן דער איז וואו דורך מן זיין תֿפלה קען טון מיט כוונה אונ' זוֿכה זיין דש אונ

הערט. אונ' אונזרי זֿכיוֿת ֿפר מערט. אונ' ווערן אך זוֿכה זיין. בלד צו קומן אין )ארץ ישראל( 

  46אריין. )אֿכי"ר(".

וספירת העומר  עם פרק שירה ותיקון שבת ופרשיות ופרקים ושיר היחוד סדר קרבן מנחה. .12

בשנת תקפ"ו לפ"ק  הגדה ומערבים יוצרות וסליחות תהלים ומעמדות. הכל עם לשון אשכנז,

תחת ממשלת אדונינו  (Ostroh, Ukraine)נכתב: "נדפס באוסטרהא ר שעב(. 1825)

פריסטוויטליוושי האסידאר ניקרלאי סאמיע דערזיטש אווסע, אווסע מילעסטווישע והקיסר 

ע ווילקי אימפראטר פאוולאוויטש ואפיסקי האסידאר יר"ה: ע"י השותפים אווסע דערזאווניש

האחד הרבני הנגיד מוהרר אברהם קלאהר פיין; והשני  הרבני מוה' דוד בהמנוח מוהרר יצחק 

 47מרדכי ז"צל".

]סדר קרבן מנחה[ : ]עם פרק שירה ותיקון שבת ופרשיות ופרקים ושיר היחוד וספירת  .13

השער  וצרות וסליחות, תהלים ומעמדות הכל עם לשון אשכנז[.העומר, הגדה ומערבים, י

והדפים הראשונים חסרים. שנת הדפוס על פי השער של ספר תהלים; צ"ב הדפים כוללים: סדר 

תהלים ומעמדות: מסודר לפי ימות השבוע: "והאומרים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם 

כפי האפשרי ... וואש מן קאן זעהן אלש וואש הבא: והוגה בעיון דיוק על ידי אחד מהמדקדקים 

עש טייטש איז ... ", בשנת: ת'ה'ל'ה' ל'ד'ו'ד' א'רומ'מ'ך' א'להי ה'מלך ]תקצ"א[. הסוף חסר. 

                                                             
 .A 9219  2014ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף  46

 .A 244 43ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף  47 
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)מעמד ליום רביעי(; עם תרגום ליידיש בשולי העמודים; סידור, תנ"ך ותהלים, נדפס בשנת 

  48מופיע עם תרגום ליידיש. 'שירה פרק'(, בסדילקוב, מוציא לאור לא ידוע; 1830תקצ"א )

עם פרק שירה, וכמה תחנות, פרשיות, הגדה, שיר  סידור קרבן מנחה מכל תפלות השנה .14

; בשער נכתב: "דיזער קרבן מנחה מיט אלע תפלות ודינים ותחנות  ומעמדות... היחוד, תהלים

ֿפאר שטיין, גאר דאש האבין מיר גידרוקט זייער, אויך האבן מיר אלץ אויף טייטש צו צו געבן 

, דיא הארץ וועט זיין דער בייא, רייאֿפדימיין, גרויש און קליין, כדי מען זאל מֿתפלל זיין זייער 

וֿבזֿכוֿת התפלות וועלין מיר זוֿכה זיין, אין ירושלים אריין, אמן";  נדפס בווילנא, שנת ה' תר"ד 

 ר' שמחה זימל ב"ר מנחם נחום. ווילנא, מוציא לאור: ר' מנחם מן ב"ר ברוך ו (,1844ל"פק )

 סידור,. עברי טייטש על ... ופרשיות שבת ותיקון שירה פרק עם :מנחה קרבן סדר   .15

נמצא  'פרק שירה' .ג פגומים-ב’ השער חסר, ד  (, מוציא לאור לא ידוע.1850) תר"י  ז'יטומיר

ספרים -מנדלי מוכרזהו כנראה הסדר קרבן מנחה שהיה בידיו של  49במלואו בעברית וביידיש. 

כאשר החליט שהגיע זמן לתרגם מחדש את כל הסידור עבור הנשים, מכיוון שהתרגום ליידיש 

 וקשה להבנה. ןמיוש ההי

 

זמירות ישראל לליל ספרים )ש"י אברמוביץ( את תרגומיו ליידיש של -פרסם מנדלי מוכר 1875בשנת 

עבודת התרגום שלו נולדה מרצונו להגיש לציבור סידור תפילה חדש, מאחר  50פרק שירה.ושל  שבת

 הנפוץ, היה נראה בעיניו:קרבן מנחה שהתרגום המסורתי המקובל אשר בסידור 

סר טעם וניבו נבזה ]...[ על כן אמרתי עת לעשות לאחיותינו בנות ישראל ולהדיוטים "

ם להם נפש כמונו, המשתוקקת לחזות בקרבנו ולהגיש להם מנחה טהורה בשפה ברורה, כי ג

בנועם ה' ]...[ מדוע לא נחוש גם אנחנו לבנותינו ולכל המון ישראל הרב ונמנע מאתם 

המתנות הטובות והחמדה הגנוזה בתפלותינו ובדברי דתנו ונעזבם ללכת בדרכי חושך 

."]...[51  

                                                             
  .A 12063 2014ספריה הלאומית, מס' מדף  48

 .A 2942=2 2000ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף   49

(; 1875)ז'יטומיר: דפוס יצחק משה באקשט,  זמירות ישראל לליל שבת, ליום השבת ולמוצאי שבתש"י אברמוביץ,   50

 (.1875באקשט,  "מ)ז'יטומיר: דפוס י פרק שירהש"י אברמוביץ, 

 (, עמ' ה'.1958אביב: דביר, -)תל כל כתבי מנדלי מוכר ספריםמנדלי מוכר ספרים, "רשימות לתולדותי",   51



 

18 
 

יסוי ראשון: "בזמירות לא נדפסו אז בסידור מכיוון שמנדלי בחר בהם כדבריו, כחומר נהזמירות 

החילותי את עבודת הקדש לדוגמא, אחרי כן העתקתי את ס' תהילים בשירים חרוזיים והוא אתי 

 52בכתובים ואחריו הספר פרק שירה".

. התפלות מסודרות כסדרן. סבלונות השלם עם רב פנינים נוסח ספרד: סידור קרבן מנחה .16

בדפוס והוצאה האחים לוין אפשטיין ושותפיהם, ורשה הגענשא, הוצאת בית מסחר ספרים 

   53.)1864(מענדיל פריעדמאן תרכ"ה 

כאן הטקסטים מחולקים בצורה הוריזונטלית לשניים, כאשר למעלה הטקסט בעברית ומתחת 

 'קרבן מנחה'מופיע במלואו כמו בסדרי  'פרק שירה'עם קו מפריד ברור מופיע התרגום ליידיש. 

האחרים על התחלת הסידור אך במקום תרגום מופיע פירוש "זמרת הארץ" של הרב יעקב 

ובו הוא נותן פירושים והסברים הכוללים דוגמאות להתנהגות ראויה ודברי מוסר.  54עמדן,

ממשיך להופיע  . נוסח זה'פרק שירה'הנושאים לא קשורים בכלל לתוכן של הטקסט העברי של 

  55עד היום ונקרא ע"י נשים בקהילות החסידיות בכל העולם.

פרק ' עם עברי טייטש ישן כולל כל התפלות מראשית עד אחרית השנה עם סדר קרבן מנחה .17

קרבנות תיקוני שבת יוצרות מכל השנה סליחות מערבית יו"כ קטן הושענות פרשיות שיר  'שירה

הגדה לפסח. ותחנות מכל השנה ותהלים ומעמדות ועם מעין טהור הכל על מקומו, בשנת  היחוד

(, נדפס בדפוס של המוציא לאור ה'מוהר"ר אברהם ניסן זיס נ"י מלבוב. 1867תרכ"ז לפ"ק )

 Korban Minche Verlag v. J.M. Stand .56בשער למטה יש תוספת: 

יט ֿפוֿפציג מעלות", נדפס בדפוס המשובח בשער מבואר: "נייר ריגאל מ סידור קרבן מנחה. .18

  57(. 1900והמפואר, הוצאה לאור אברהם פעדער נ"י, לובלין, שנת תר"ס לפ"ק )

                                                             
 – 54(, עמ' 1978אביב, -אביב: אוניברסיטת תל-)תל , ספרות יידיש: פרקים לתולדותיהשם, שם; ראו שמרוק, חנא  52

56. 

 .A 4193 90ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף  53

פרק שירה: עם שלשה פירושים וקדם ביותר שהצלחתי למצוא בספריה הלאומית בירושלים הינו: העותק המ  54

זמרת הארץ מאת הרב הגאון יעקב עמדן וברכת שיר מאת הרב הגאון ברוך בנדיט גליקסמן מלאסק ועליהם  –נשגבים 

 (.1934)לודז': פינחס זליג, תרצ"ד , אור נוגה פירוש רבנו מבי"ט

אשר הודפס בירושלים.  בנוסף סיפר לי כי  1965משנת סדר קרבן מנחה חסיד חב"ד באנטוורפן, הראה לי עותק של   55

 כמתנה לכלה. סדר קרבן מנחהנהוג בחוגים החסידיים עד היום לתת את 

 .A 6097 2005ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף  56

 .A 6154 2017ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף  57
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לות י, פיוטים ותפלות לר"ה ויו"כ, תפ'פרק שירה'לות השנה עם יכולל כל תפ סידור קרבן מנחה .19

קטן, שיר היחוד, שיר  טל וגשם, התרת נדרים, תחנות רבות, יוצרות, הושענות, סליחות, יו"כ

לות, מגלת אסתר, תהלים עם מעמדות, ספר יהכבוד, הגדה, דינים לכל ימות השנה, דיני כל התפ

 לה קודם פתיחת הארון; בשער כתוב:ימעין טהור, ותפ

דער סדור קרבן מנחה איז גדרוקט מיט פיל מער מעלות אלס די אלע פריערדיגע קרבן 

ות פאר דעם דאוונען, דינים פון ערב שבת אונ פון ליכט מנחה סידורים, מיט פיעל נייע תחנ

גיגעבן נאך איין און דרייסיג -צינדען, אויך ע"ט אויף הלל. אויסער דעם האבען מיר צו

 געדרוקט אויף דעם צווייטן זייט.-הוספות וויא זייא זיינען אויס

עותק נמצא בספריה  58(.1901נדפס בווילנא, בהוצאות האלמנה והאחים רָאם, תרס"ב )

 .S 2009 A 429הלאומית בירושלים, מס' מדף 

 

 

 

  

                                                             
 .A 6154 2017ספריה הלאומית בירושלים, מס' מדף   58
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 ביידיש 'שירה פרק'של  הפאראטקסטים: 2 פרק

תחליה אציג שלי לעברית.  בתרגוםילוו  הטקסטים .שונים ביידישמוצגים שערים ומבואות  זהבפרק 

על אכתוב  בשלב הראשון,. 'שירה פרק'השערים וההקדמות של שתי הגרסאות הראשונות של ת 

אביא את הגרסה הראשונה  בשלב השני .ביידיש 'שירה פרק'של  יד־אודות הגרסה הראשונה בכתב

־בכתבהמאוירת  'שירה פרק'את גרסת  אציגהשלישי, השלב המסכם,  ובשלבבדפוס.  'שירה פרק' של

 . אחד הבולטים ביותר, אהרן בן בנימין זאב )שרייבר( הרלינגןעל ידי אחד האומנים  יד

 :'פרק שירה'גרסאות שונות של  שלוש מתוך אלה טקסטים של מקורם

 1663יד ־המבורג, כתב ',פרק שירה' .1

 1692, דפוס ראשון, אמסטרדם 'פרק שירה' .2

 )?( 1740מאויר  יד־, כתב'פרק שירה' .3

 'פרק שירה'הקורא האידאלי ל של זהותו להבנת מסייעים ,פאראטקסטים, הנקראים טקסטים אלה

החוקר פיתח  אלו, של פאראטקסטים וייעודם כדי שנוכל להעריך ולהוקיר את משמעותםביידיש. 

 אתכלים תאורטיים לבחינת הפאראטקסטים. אלה כוללים   (Gérard Genette)הצרפתי ז'רר ז'נט

המלצות, קטעי ההקדשות, האפילוגים, הרצות, הכותרות המבואות, השער, הכותרות, עמודי ה

. כולם נועדים, לפי שיטתו של ז'נט, לקרב את הקורא לספר וכדומהתעמולה לספר, השבחים, ה

 שהיא ראויה ונכונה. יוצרי הספר מעריכים שבו אופןולהכין אותו לקריאה ב

למעשה הוא טקסט ופאראטקסט הינו נאולוגיזם ששם דגש על "טקסט המלווה טקסט נוסף", 

 אףאת ליבת התוכן.  ףכלי העוט הפאראטקסט הוא מעין 59.כלשהו רשל ספ העיקריטקסט בתומך ה

תפקיד  ממלאקורא ולשהפאראטקסט נחשב לצד המשני של הספר, הוא מכיל מידע חשוב  פי על

טקסטים אלה מבנה מובחן ומיוחד. ל כי אהי התפיסה, כך משוםחשוב, בעיקר בספר המודפס. 

 60כותביהם עושים את מלאכתם במודעות מלאה ובכוונות ברורות.

הרגישו המהדירים  ,ראשיתבכמה מישורים.  הפועליםלפאראטקסטים ביידיש מספר מסרים 

בזכות התרגום ליידיש. זוהי הסיבה  ספריהם לקהל הקוראים היהודים שלמדו תהנגש עלאחריות 

                                                             
 ,Paratexts : Thresholds of InterpretationGenette,Gérard אודות המחקר של פאראטקסטים, יש לעיין ב:   59

: Cambridge University Press, 1997) (Cambridge  :וראו גםWhat is a History of “ ‘Robert, Darnton, 

4 (2007), p. 506. Modern Intellectual HistoryBooks?’ Revisited,”  

6015 -, pp. 1Paratexts: Thresholds of InterpretationGenette,   
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שכל יהודי וודא ל יכולהוא , זה באופןתרגום ליידיש.  לפרסום לאור והמוציא מהדירהמרכזית של ה

מקורות נגישים בשפה  –דרישות הקהל המוציא לאור נענה ל 61אשכנז יבינו את תוכנו של הספר.

יידיש שירתה היצירה ב. שהם מכירים ובנושאי ליבה המהותיים לחיי התרבות, הקהילה והדת

ת ידע בטקסטים המקודשים הבסיסיים ובמה שנכתב על יהן להקני ה,וכיוונה את פניה הן להשכל

הן לשינון ערכי מוסר ויראה. המחברים התאמצו מאוד להפיק את רצון  ,ידי חכמי ישראל

 62הקוראים.

סיבות לכך שהמוציא לאור  ,כמובן ,ביידיש. היו הןבעברית ו הןת ולספרים רבים ביידיש יש כותר

 שייךהחיבור ש לכךאמינות בעיני הקורא  העניק הדבר( א)ראה חשיבות בשמירת הכותרות בעברית: 

. סיבה נוספת היא העובדה שהיו טקסטים ויצירות ששמם זו לשון הקודש שהריהיהודית, מסורת ל

לכותרות המשנה ביידיש היתה חשיבות רבה. לפעמים היא נותנת ( ב);  "הלך לפניהם" אף בעברית

תקציר של ממש לחיבור כדי לתפוס את עינו של הקורא. חיבורים מסוג של שירה בדרך כלל 

גזירה ליד על גזירות ר או ליד. ואז מוסבר לכבוד מה זה חובר. למשל: מתחילים עם שיר, זמ

הקהילות דמדינת אוקראינע; איין נייא ליד אוף דער מגילה; זמר נאה לחנוכה; מזמור שיר ליום 

  63פרק שירה. זו נכנס גם ולקטגוריה –השבת 

 ,בדרך כללליידיש.  'פרק שירה'ומי תרגם את  'פרק שירה'יודעים מי חיבר את  חשוב לציין כי איננו

 הכותב היה לשרת את הציבורייעוד בעיני הקורא, מכיוון שפחות מי שכתב את הספר נחשב לחשוב 

 64.'צאינה וראינה'הידוע  רב המכריעקב בן יצחק אשכנזי, מחברו של  , כבמקרהלמשלכך,  כמתווך. 

כך,  משוםלכותרת הספר.  בעיקראמנם המחבר רשום בעמוד הכותרת, אבל הקוראים התייחסו 

 המחברים משחקים תפקיד מינורי בעמוד הכותרת.  רבותפעמים 

מקום יחסית מוגבל, בהקדמות לספר המחבר פנה בדרך בו שלא כמו בשער )או עמוד הכותרת( שיש 

המחבר הרשה לעצמו להתבטא עם יותר רגש והוא עשה  אלוכלל ישירות אל הקורא. בהקדמות 

                                                             
61Producing Redemption in Amsterdam: Early Modern Yiddish Books in Paratextual  Shlomo,, Berger 

Perspective (Leiden: Brill, 2013), pp. 1-16. 

-ספרותית בפולין ובארצות אשכנז בשלהי המאה השש-פתיחות והסתגרות: היצירה הרוחניתאלבוים, יעקב,   62

 .71-67, תש"ן(, עמ' )ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העבריתעשרה 

63 , p. 24, Producing Redemption; Berger  אמנם שלמה ברגר מציין כאן את פרק שירה אך מוסיף בסוגריים "אין

 הסבר מדויק באשר למשמעותו ושימושו של פרק שירה". 

64o The YivElbaum, Jacob and Turniansky, Chava, “Tsene Rene,” in Hundert, Gershon D. ed.,  

Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (Yale: Yale University Press, 2008), vol. 2 pp. 192-193. See online 

.rene-http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Tseneversion:  

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Tsene-rene
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Tsene-rene
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הסבר לקהל הקוראים ביידיש. ב. כדי להתגבר על תת משתי סיבות: א. המחבר הרגיש מחויב ל

ורה אישית וישירה, כדי להגיע לליבו מסוכת האנונימיות היתה לו עכשיו הזדמנות לפנות לקורא צ

 תהיההקדמה הילמעשה, של הקורא. בהקדמה המחבר הסביר ביתר שאת את חשיבותו של החיבור. 

המפתח של המוציא לאור, המדפיס והמחבר כדי לעודד את קניית הספר. הקדמה בדרך לפעמים 

   65.המדפיסאו  המעתיקאו  בדבר המחברכלל מתחילה 

 תמבקש אניאיורים. באמצעותם ההקדמות והשערים, ה הםכאן  יםהמובאהפאראטקסטים 

  את הטקסטים המגוונים והמסרים לנמענים של חיבורים אלה. מחיש לה

"נספחים". כל פאראטקסט המופיע  ראובסוף העבודה, צורפו צילומי המקור של הפאראטקסטים 

 בפרק זה יצוין במספר פריט והפניה לפרק ה"נספחים".

 

 ( 1663, כתב יד, המבורג )'פרק שירה' שער  2.1

 [ 1]נספחים, מס' פריט 

 יידיש:

 פרק

 שירה ווער דא זאגט אלי

 טאג פרק שירה דער איזט

 זוכה צו זאגין שירה בעולם

 שטיט דש רֿפהבא ווער ניט 

 לשון הקדש אזו קאן אויף

 טייטש זאגין:

 

 ֹתֹכֹג    קֹ 

 תרגום לעברית:

 פרק

 שירה מי שאומר כל

 יום פרק שירה הוא

 יזכה לומר שירה גם בעולם

 הבא מי שאינו מבין

 לשון הקודש יוכל לומר זאת

 גם בטייטש:

 

 שנת תכ"ג

 

מחברים, מדפיסים או  אף עיתיםלבדרך כלל לעמוד השער של חיבורים ביידיש משמעות טקסית. 

כדי למשוך את תשומת לב הקורא. כאן, השער המאויר ועמוד הכותרת  ,מעתיקים מוסיפים איורים

                                                             
65  39 -, pp. 29Producing RedemptionBerger,  
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המחבר נותן חיזוק לקורא,  –ואם לא די בכך  ,. המחבר פונה לקורא ביידישבלבד ביידיש ונכתב

 וציא לאורהמ ,. בכךאינה מספקת לשון קודשב השליטהאם  ,ביידיש 'פרק שירה'את  לקרואוטב מש

כבר  מדגיש וציא לאורהצורך בתרגומו ליידיש. המאת  "מתרץ"ואת חשיבות הבנת הטקסט  מדגיש

לקורא ביידיש  תמובטח לצד זה,בהבנה ובכוונה מלאה.  'פרק שירה'של  וחשיבות אמירת אתבשער 

 מחלה, כניסה לעולם הבא, גאולה וביאת המשיח.  מכלהגנה עליונה מכל צרה ו

 

 (1692, דפוס, אמסטרדם )'פרק שירה' שער  2.2

 [ 2]נספחים, מס' פריט 

)לספרים בעברית  מרכז דפוס גדול עבור יהדות אשכנז שהייתהזה נדפס באמסטרדם  'פרק שירה'

 יש לציין שרוב 66ספרים ביידיש. 320־הודפסו שם כ 1750–1650 שניםב, למשל, כך. ולספרים ביידיש(

הופיעו בצורה נאה ומסודרת, מושכת את העין, ובליווי מגוון של פאראטקסטים.  הספרים הללו

ציריך דפוסי צפון איטליה, את  להוציאמחוץ לאמסטרדם ) הודפסויידיש שהרבים מדפוסי 

. הפרסוםבצורה מרושלת, ללא ציון מקום  לעיתיםשפעלו כולם לפני דפוס אמסטרדם( נדפסו באזל,ו

פוס באמסטרדם, היו מדפיסים שציינו בעמוד השער של הספר את מקום הידועה של הד ובשל יוקרת

הדפוס של ספרם באותיות זעירות ובנוסף הוסיפו מתחתיו, באותיות בולטות: "נדפס באמסטרדם" 

 של הספר.ויוקרתו כדי לנסות להעלות את ערכו  ,זאת 67או ב"אותיות אמסטרדם".

 השיקולבמהדורה הזו, כמו במקרים הנוספים הרבים, מובאים הטקסטים גם בערית וגם ביידיש. 

הרווח למוציא לאור היה כלכלי בעיקרו.  שיידיבלפרסום ספרים הכוללים טקסט עברי לצד טקסט 

 סוגי קוראים של יותר רחב מגוון אל פנההספר כך  שכן ,ולמדפיס ביידיש ובעברית יחדיו היה כפול

יום של ־רכי היוםולצ שימשו. בדרך כלל הספרים גרידא( ולא פשוטי העם נים ותלמידי חכמים)רב

ונגש גם לקורא מ הטקסט, כאמור ,מוסר. בעזרת התרגום ליידיש עיוניהקורא: תפילה, לימוד ו

 בשמירת ההלכות והמצוות.   יותר קפידה וכךשאינו בקי בעברית, 

התקופה, לרוב המוציאים לאור לא היה בית דפוס משלהם, אך הם היו אחראים  באותהיש לציין כי 

, הם נקראים לפעמים "המביא לדפוס" או "המביא לבית הדפוס". אם נעיין כך משוםלהכנת הספר. 

                                                             
66“An Invitation to Buy and Read: Paratexts of Yiddish Books  Id.,, p. 19; Producing RedemptionBerger,  

in Amsterdam, 1650-1800,” Book History, 4 (2004), pp. 31-61  

67Amsterdam: Eighteenth Century Hebrew Manuscript Production in Central Otiot -BeSchrijver, Emile, “ 

Europe,” Quaerendo 20 (1990), pp. 24-62 
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: מחבר, של המוציא לאור השונים בתפקידיו, ניווכח 1692של 'פרק שירה' משנת  הכותרתבעמוד 

 שברוב, זה' פרק שירה' דפוסעמוד הכותרת של . וס, מדפיס וכדומהמתרגם, מגיה, מביא לדפ

 פובתי הדפוס רבים, הוסיפי שהיה נהוג בכ .עמוס בפרטים רבים ,עצמו לאור למוציא שייך הדפוסים

   68 הקדמה המסבירה את תוכן הספר, תפקידו וחשיבותו.

יידיש. האת תפקידה המתווך של יתר שאת זה ניתן להבין ב 'פרק שירה'של הקדמה מן ה

גישה ישירה לחיבורים  שאינו בקי בלשון הקודש ברמה שתאפשר לופאראטקסט זה פונה לקהל 

 בתרגום או בעיבוד. –ועל כן באה היצירה ביידיש להקנות ולהסביר  ,הכתובים בה

 ספר פרק שירה תרגום לעברית: ספר פרק שירה: יידיש

)אמר המעתיק( דער )תנא רבי אליעזר הגדול( 

האט גזאגט דר דא זאגט )פרק שירה( אלי טאג. 

דער ווערט )זוֿכה( זיין צו זאגין )שירה לעולם 

הבא( אז דער פסוק זאגט )אז ישיר משה( איז 

שטייט ער וועט זינגן )לעֿתיד לֿבא(. נאך אין 

האט גיזאגט ר' אליעזר הגדול דער דא פרק 

)בעולם הזה( זאג איך )עדוֿת( אויף שירה זאגט 

אים דש ער איז איין )בן עולם הבא(. אונ' ווערט 

 וןֿפביזה ביגעגניש.  ילֿפ וןֿפדר מיט בשירמט 

)שטן המשחיֿת( אונ'  וןֿפ)יצר הרע(. אונ' 

ֿפון )חיבוט  . אונ' ֿפון )גיהנם(69)חֿבלי משיח(וןֿפ

( אמר, 70אמר המעתיק, )תנא רבי אליעזר הגדול

כל מי שאומר )פרק שירה( בכל יום, יזכה לומר 

)שירה לעולם הבא(. כפי שהפסוק אומר )אז 

(, הרי כתוב הוא ישיר )לעתיד 71ישיר משה

לבוא(. ובנוסף אמר ר' אליעזר הגדול מי שאומר 

פרק שירה )בעולם הזה( אני מעיד על כך שהוא 

יהיה )בן עולם הבא(. והוא יהיה מוגן מכל מיני 

צרות. מ)יצר הרע( און מ)שטן המשחית( 

ומ)חבלי משיח( ומ)גיהנום( ומ)חיבוט הקבר(. 

ולקיום )תורה והוא יזכה ל)לימוד תורה( 

ומצוות( ול)אריכות ימים( בעולם הזה וב)עולם 

                                                             
68, p. 18 Producing RedemptionBerger,   

ן ָהִיינּו ִמָּפֶניָך ה"  69 )ספר ישעיה המקור למושג זה נמצא בספר ישעיהו: "ְכמֹו ָהָרה ַתְקִריב ָלֶלֶדת, ָתִחיל ִתְזַעק ַבֲחָבֶליָה, כֵּ

אינה דווקא מהירה ופשוטה אלא יכולה לגרור  לפני סיום הגלות )סנהדרין צח ע"ב( הופעת הגאולה, חז"ל כו יז(; על פי

המנסה ללדת את  כך יהיו כאבים לציון ,רבים מסוגים שונים, כשם שיש כאבים ליולדת בזמן הלידהבדרכה ייסורים 

חז"ל מייעצים עצמה מחדש, כל זה אם לא יחזרו בתשובה אז יעמיד מלך שגזרותיו כהמן הרשע עד שיחזרו בתשובה. 

פרשת )ב ספר הזוהר בעקבות זאת. גמילות חסדיםוב תורהלרוצה להינצל מהייסורים הכרוכים בחבלי המשיח לעסוק ב

דווקא, "שבזכות ספר זה, ספר הזוהר  תורת הנסתר דף קכד ע"ב( מחדד את העיסוק בתורה וסובר שמדובר בלימוד נשא

 עקבתא דמשיח, שם מובאת גירסת הזוהר לספר הזוהר יצאו ישראל מן הגלות ברחמים", כמו כן בהמשך הדברים ב

 .גים לאחדמה שגרם לרבים לקשר בין שני המוש

ר ִשיָרה זֹו ָבעֹוָלם ַהֶזה, זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו ָלעֹוָלם ַהָבא.   70  ַתְנָיא ָאַמר ַרִבי ֶאִליֶעֶזר, ָכל ָהאֹומֵּ

אֹמר ָאִשיָרה ַליהָוה ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס 71 ל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ַלה' ַויֹאְמרּו לֵּ י ִיְׂשָראֵּ שמות  ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים, ָאז ָיִשיר ֹמֶשה ּוְבנֵּ

ד ֶשָעִתיד לֹוַמר )אֹו  תֹו( ֶלָעִתיד ָלבֹא.טו,א; ֶשֶנֱאַמר ָאז ָיִשיר ֹמֶשה, ָשר לֹא ֶנֱאַמר ֶא ָלא ָיִשיר, ְמַלמֵּ
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 הקֿבר(. אונ' איז זוֿכה צו )לימוד תורה(. אונ'

צו זיין )תורה ומצוֿת( אונ' צו )אריֿכֿת  )מקיים(

וועלט אונ' צו )עולם הבא(: נון  ימים( אויף דר

לייט איין זעלֿכר )תלמיד  רומהֿפאיר ליבה 

חֿכם( אונז לערנט דש אזו איין )שֿכר( איז מיט 

אזו איין קלייני זאך.  אזו האב איך דאש אויך 

גיטאן אונ' דער מיט במיהט. אזו האב דאש 

)לשון  וןֿפטייטשט  ארֿפלוזין דרוקין אונ' 

שטיין  רֿפהקודש( אויף )לשון אשכנז( צו געבן 

אום )מזכה רבים( דר מיט צו זיין )כדי( דז 

זאלן קענן דאש אין  ראויאֿפאיטליֿכר מאן און 

( ליגן האבן. אונ' אלי טאג זאגין. ילותֿפאירי )ת

יא )בזֿכוֿת זה( ווערדן מיר )זוֿכה( דר צו זיין אז וו

 איז )במהרה בימינו( אמן כי"ר: טֿפאובן גרו

הבא(: לכם מאמינים יקרים. )תלמיד חכם( 

אחד מלמד אותנו כי )שכר( שכזה מגיע לנו עבור 

דבר קטן שכזה. לכן עשיתי גם דבר קטן. 

הדפסתיו והבאתי תרגום מ)לשון הקודש( 

ל)לשון אשכנז( כדי שכולם יבינו ואהיה )מזכה 

דבר זה. כך יוכלו כל איש ואישה  רבים( עם

לשאת זאת ב)תפילות( שלהם. ומר זאת בכל 

יום. )בזכות זה( אנו נזכה כפי שנאמר לעיל 

 רה בימינו( אמן כן יהי רצון:ה)במ

דש פרק שירה האט גיבראֿכט אין דער דרוק 

האלוף מהר"ר רפאל בן הר"ר שלמה זלמן ז"ל 

ממדינת ליטא: און האט נאך מער דער בייא 

גינענט וואש אין דיא אלטי ניט גדרוקט איז 

מדרשים אונ' תרגום אויף אידרן  וןֿפגוועזן 

 פסוק וויא איר אלז ווערט זעהן:

 באמשטרדםנדפס 

את פרק שירה הביא לדפוס האלוף מהר"ר 

רפאל בן הר"ר שלמה זלמן ז"ל ממדינת 

: והוסיף עוד דברים שלא נאמרו בדפוס 72ליטא

הקודם. עם מדרשים ותרגום כל פסוק כפי 

 שתוכלו לראות הכל:

 

 באמסטרדםנדפס 

 בבית השותפים. אשר אנשיל בן כהר"ר אליעזר

 חזן שליט שוחט דמתא: והבחור יישכר בער בן

 לא"א אליעזר שליט:

תמכת בי ותציבני לפניך בתמי שנת ואני 

 לעולם:

ים אשר אנשיל בן כהר"ר אליעזר בבית השותפ

חזן שליט שוחט דמתא: והבחור יישכר בער בן 

 לא"א אליעזר שליט:

תמכת בי ותציבני לפניך  בתמישנת ואני 

 לעולם:

                                                             
 .1בפרק  3ראו לעיל, פריט מס'   72

 



 

26 
 

 

 1692אמסטרדם  ',פרק שירה' –הקדמה  2.3

 [ 3]נספחים, מס' פריט 

 יידיש:

 הקדמה לפרק שירה

רבי אליעזר עש זאל  ער האט גזאגט  אמר

אלש  וןֿפ זיך איטליֿכר מענש נעמן איין משל

חיות אונ'  וןֿפאויף דער וועלט  נישֿפבשע

אלרלייא בריוֿת  וןֿפ אונ' בהמות אונ' וֿתֿפעו

דיא  רֿפדיא דא לובן צו גאט דעם בישע

וועלט מכן שכן דז דער מענש דער מער שֿכל 

שטאנד האט צו לובן גאט יֿתברך   ארֿפאונ' 

רום דער דעם פרק שירה זאגט מיט שמו  ד

כוונה דער זעלביג מענש ווערט זוֿכה זיין 

גוטש צו ערבן דיאוועלט  אונ' יעני  ילֿפ

אין גן  ינדןֿפוועלט אונ' ווערט זיין טייל ג

עדן צו קומן צו אונזרי עלטרן אֿברהם יצחק 

יעקֿב אונ' צו אנדרי נֿביאים אז דער פסוק 

ישיר משה( אין טייטש ער ווערט  זזאגט )א

זינגן לעֿתיד לֿבא אין טעגן משיח בן דוד דא 

אזו  73ווערט משה רבינו ווידר זינגן שירה

ווערן דיא לייט די דען פרק שירה זאגין מיט 

ווידר מיט משה רבינו  כוונה ווערן זוֿכה זיין

 צו זינגן:

 

 תרגום לעברית:

 שירה לפרק הקדמה

דוגמא רבי אליעזר על כל אדם לקחת אמר    

מבריאת העולם של החיות והעופות והבהמות 

ומכל מיני בריות אשר משבחים את אלוקים 

בורא עולם. על כן שלאדם יש יותר שכל ובינה 

לשבח את אלוקים יתברך שמו לכן יש לומר 

את פרק שירה עם כוונה וכך זיכה אדם זה לכל 

טוב בעולם הזה ובעולם הבא וימצא את מקומו 

בותינו אברהם יצחק ויעקב בגן עדן ויגיע לא

 זולנביאים האחרים, כפי שהפסוק אומר )א

ישיר משה( . פירושו הוא: הוא ישיר )לעתיד 

לבא( בימי משיח בן דוד. אז שוב ישיר משה 

רבינו וכל מי שקורא את פרק שירה עם כוונה 

 יזכה גם לשיר עם משה רבינו.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
אֹמר ָאִשיָרה ַליהָוה ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס 73 ל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ַלה' ַויֹאְמרּו לֵּ י ִיְׂשָראֵּ ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים )שמות  ָאז ָיִשיר ֹמֶשה ּוְבנֵּ

 טו, א(.
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מין זאגט רבי אליעזר הגדול דער אלי    נאך

כוונה זאג מיט   ן פרק שירהטאג זאגט דע

איך אויף אים עדוֿת אז ער ווערט גוויש 

עולם הבא האבן אונ' ווערט גוויש בשירמט 

אלים ביזן אויף דער וועלט אונ'  וןֿפווערן 

ווערט אויך קענן היטן תורה אונ' מצוֿת אונ' 

אלי גאטש גיזעץ אז דער פסוק זאגט היט 

מיין תורה רעכט אין דיינם הערצין אונ' 

אויך טוא  ארֿכטֿפקיגן דיין אויגן זאל זיין 

אלירלייא זינדן  וןֿפהיטן דיין מויל אונ' צונג 

אונ' אלי לעסטרונג אזו זאגט גאט דאש 

זעלביג מאל ווער איך זיין מיט אייך אין 

אלי אורטן וואו דו ווערשט גין אונ' נאך מין 

 וןֿפשטענדיקייט  ארֿפלערנן קלוגהייט אונ' 

לט דען זייא אויך ווישן אלים אויף דער ווע

.  יןֿפוואש אונזר ליבר הער גאט האט בשא

 וןֿפ יןֿפאויף דער וועלט האט ער אלש בשא

זיינט וועגין אז דער  וןֿפזיין כֿבוד וועגן אונ' 

פסוק זאגט אל דיא צדיקים דיא דא ווערן 

מיט מיין נאמן אונ' צו מיין כֿבוד דש  ןֿפגרו

אויף דער וועלט אונ'  יןֿפאיך זיא האב בשא

ווען זיא נאך גלייך וואול אויף דער וועלט 

דאך ֿפאר האֿפין דיא  74גרוש גלות האבן,

אומרים כי רבי אליעזר הגדול אמר שכל    עוד

מי שאומר כל יום פרק שירה עם כוונה אני 

מעיד על כך שהוא בוודאי יזכה לעולם הבא 

ויהיה מוגן מכל רע בעולם וכך יוכל לשמור על 

תורה ומצוות וכל ההלכות כפי שהפסוק אומר 

 75עיניך" כאישון ותורתי וחיה מצותי מר"ש

ל חטא, וטהר וקדש שמור פיך ולשונך מכוגם "

ואני אהיה עמך בכל  -עצמך מכל אשמה ועון 

כך אומר אלוקים באותה עת אהיה  76מקום".

אתך בכל מקום אשר תהיה ואתה תלך ותלמד 

חכמה ובינה מכל העולם, כי גם הם יודעים את 

מה שברא אלוקינו . את הכל הוא ברא בכבודו 

כל הנקרא בשמי ובעצמו ועל כך נאמר הפסוק "

וכל זמן   77די בראתיו יצרתיו אף עשיתי".ולכבו

שהגלות נמצאת, מקווים הצדיקים לקבל 

ממנה כל טוב וגם אחרי כן בימי משיח בן דוד 

 ובעולם הבא כפי שהבטיח אלוקים:

 

 

 

 

 

 

                                                             
הנתפסת לפי היהדות  ,ארץ ישראלאו חלקים משמעותיים ממנו, מ ,ישראלעם  היא היעדרותו של יהדותב הגלות  74

לאחר שמוצו  ,אלוהיםהיא עונש החמור ביותר שניתן לעם ישראל בעקבות בגידה ב מקראהנצחית. הגלות ב מולדתול

נשמרה לאורך הדורות, והוגברה על  לעלות לארץ ישראלכל העונשים האחרים. כמיהתם של יהודים רבים בגולה 

  .שהביאה יהודים רבים להגר מארצות לידתם, ברצון או בכפייה אנטישמיות דיי

 משלי, ז, ב.  75

 בבלי, ברכות, י"ז, א.  76

 ישעיהו, מג, ז. 77
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אלש גוטש ווערן  צדיקים אז זי ֿפון איר

האבן הינטן נאך אין טעגן משיח אונ' עולם 

 האב צו גזאגט: הבא וויא איך זיא

לייט מאחר אז מיר  רומהֿפדרום איר ליבה 

זעהן דז דאש אזו איין )מצוה רבה( איז דז 

מן זיך דער מיט איז קונה עולם הבא אונ' 

איז דאך גאר איין דֿבר קטן דאר מיט זיך 

אונ' ווען מן שון ניט קאן גאר אלי  ןֿפצו העל

זיין  ילֿפטאג אויש זאגן ווייל עש מאג צו 

טיילן אלי טאג אזו מאג מן אויף חלקים 

 ביום שבֿת קודש דען עש  רטֿפאיין חלק ב

איז דאך קיין תחינה ניט אז מן אם שבֿת 

 צילן     ארֿפזאגן נייארט צו  ןֿפניט וועלט דער

אונ' אויך ראיה  נישֿפאלי בשע וןֿפשֿבחות 

זיא לובן צו הקב"ה אויך האבן  וןֿפנעמן 

מיר עפש דברי מוסר נייאי זאֿכין גידרוקט 

 ויא איר הינטן זעהן ווערט ואולידער בייא ו

ווערט אונז זֿכות הרבים בייא שטין צו 

ברענגין אונז לירושלים עיר הקודש אונ' 

אונז אויך הש"י ב"ה ווערט מקרֿב זיין  דאש

קין גאולתינו במהרה בימינו אמן כן יהי 

 רצון:

 

 

 

אנו רואים שעם שלכן מאמינים יקרים, מאחר 

)מצוה רבה( זו אנו קונים לעצמינו את עולם 

הבא, שהרי זה דבר קטן שניתן להיעזר בו ואם 

לא ניתן לומר זאת כל יום, מכיוון שזה יותר 

מדי ארוך, מותר לחלקו ולומר חלק בכל יום 

 חוץ מביום שבת קודש, 

מכיוון שזו אינה תחינה שלא צריך לאומרה 

ולשבח  78['ק שירהפר'ביום שבת אלא לספר ]

את כל הבריות ולקחת מהן דוגמא ולשבח את 

 הקדוש ברוך הוא. 

 

גם הוספנו דברי מוסר חדשים בנוסף, כפי 

 שתראו בסוף 

ואולי נקבל את זכות הרבים ונזכה לעלות 

לירושלים עיר הקדוש ושהשם יתברך יקרב 

 אותנו לגאולתנו, במהרה בימינו כן יהי רצון:

 

 

. זו אינם מוזכרים מחבר או מתרגם החיבורה ,(1692באמסטרדם ) 'פרק שירה'בדפוסו הראשון של 

את הספר הביא לדפוס האלוף מהר"ר  79תופעה ידועה גם בדפוסים אחרים בתולדות הדפוס ביידיש.

                                                             
 הוספה שלי, ד.מ. 78 

 An Invitation to Buy and Read: Paratexts “36; Id., -, p. 17, Producing RedemptionBergerאודות כך ראו: 79

of Yiddish Books in Amsterdam, 1650-1800,” pp. 43-45. 
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שלמה זלמן ז"ל והספר הודפס בבית הדפוס של השותפים אשר אנשיל בן כהר"ר  רפאל בן הר"ר

 80אליעזר חזן שליט שוחט והבחור יישכר בער בן לא"א אליעזר שליט.

את ערכו  ו, רפאל בן הר"ר שלמה זלמן, דואג להדגיש עבור הקוראיוזמהדורה המביא לדפוס של 

הבהרות נוספות , ביחד עם תרגום ובלשון קודשזה שמקורו חיבור בזכות . 'פרק שירה'הגדול של 

 81,בשונה מהדפוס הקודם כימציין  המדפיסבזכות הרבים. בנוסף,  בעצמו המדפיסביידיש, יזכה גם 

בעמוד האחרון של הספר הודפסה תוספת של שני עמודים , ואכןדיר והוסיף מדרשים ופירושים. הה

 סיומובסופו איור קטן המסמן את והכוללים "דברי מוסר מאיסור לאו השחתת פאת ראש וזקן", 

 82בדפוסים אחרים בתולדות הדפוס ביידיש. גם מוכר זה פרטשל הטקסט הזה והספר בכלל. 

 

 :הבא הקולופון עםסיום הספר נחתם 

 [ 4פריט ]נספחים, מס' 

 על ידי הפועל במלאכת הקודש נאם יעקב

 בר משה דרוקר זצ"ל

 בק"ק אמשטרדם

 ועל ידי הפועל במלאכת הקודש נאם בנימן וואלף בן לא"א אשר אנשיל שליט

 שוחט דמתא דקהל אשכנזים באמשטרדם:

 

מאפיינים את רוב ה, הבאים לענייניםהתייחסות  קיימת( 1692אמסטרדם ) 'שירה פרק'בהקדמה ל

 : ספרי היידיש של העת החדשה המוקדמת

ההסבר בהקדמה, : תרגום ועיבוד טקסטים ליידיש לטובת יהדות אשכנזהספר כולל  .א

שברובו המכריע מלווה בחיבורים הקשורים באופנים שונים למקורות עבריים, מדגיש 

                                                             
  .3, פריט מס' 1ראו פרק   80

, אך למרות מאמצים רבים טרם הצלחתי למצוא פרק שירהעל פי המידע הזה ניתן להבין שהיה כבר דפוס קודם של  81

 .1692, אמסטרדם, פרק שירהדפוס קודם לזה של 

82192 -81, pp. 1, Producing RedemptionBerger  
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רא איננו מבין במיוחד את הקשר ההדוק שבין תועלת הלשון לתועלת הספר. מכיוון שהקו

את כל מה שכתוב בלשון הקודש ומכיוון שמקורות אלו לרוב חסומים לפניו, התרגום 

ליידיש פותח לקורא דרך אל כתבי הקודש ואל מגוון של מקורות ופירושים עבריים נוספים, 

 83וכך זוכה הקורא לקנות ידע והבנה ביסודות האמונה ובתוכני התפילה.

: הקדמה זו באה כדי להורות ידע והבנה ביסודות האמונה ירכוששל הספר  הקונה והקורא .ב

לקורא כיצד לנהוג בקיום המצוות, כיצד לנהוג בחיי היומיום ואת כל הדרוש לו לקיום 

 כלומר –פנייה אל הקורא ביידיש, בצורת ה"דוא" ו"דיין" ה ידי עלאורח חיים יהודי מלא. 

 84ל הקורא.פורמאלית, הטקסט מושך ומעורר עניין אצ-בלשון בלתי

, כברגיל: ביאת המשיחבגאולה ובכניסה לעולם הבא, של הספר יזכה ב הקונה והקורא .ג

נזכר ציון הגמול שיזכה בו הנמען בעקבות רכישת הספר, הקריאה בו והתנהגותו.  הקדמהב

הקורא ילמד לנהל חיים יהודיים ראויים וכך יתרום, יחד עם יתר המעורבים ביצור הספר, 

 85לזירוז ביאת המשיח והשיבה לארץ הקודש.

שהקורא יבין את התפילה. יתה חשיבות עצומה לכך יעולה כי ה 'פרק שירה'מן השערים וההקדמות ל

תה זקוקה לתרגומי תפילות ליידיש, או לספרי מנהגים והדרכה יהאינטלקטואלית לא הי אליטהה

את התפילה  הפוךליתה ימטרת המדפיס ה 86.האישיים הת ומוסרית בלשון המדוברת, לצרכיתיהלכ

באמצעות התרגום ליידיש זכה המוציא לאור להעביר  ,כן בכוונה ובהבנה מלאה. כמו תהנאמר לכזו

ההבטחה להגנה עליונה מכל צרה ומחלה, הבטחה לכניסה לעולם  ליהודי אשכנז: חשוב אמונימסר 

 הבא, לגאולה ולביאת המשיח.

 

 

                                                             
83Jewish Turniansky, Chava, “Yiddish and the Transmission of Knowledge in Early Modern Europe,”  

Studies Quarterly 15, 1 (2008), pp. 5 - 18 

", דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהודות קוים לאויפה –לשונית באשכנז -טורניאנסקי, חוה, "היצירה הדו  84

לשוני "אשליך יגון -; טורניאנסקי, חוה, בין לשון הקודש ללשון אשכנז בשיר הדו99 – 85ד, ירושלים תש"ם, עמ' 

  .441-421יא )תשנ"ז(, עמ' -, טמסורות; מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודיםואנחה", 

המדפיס  1800 – 1650בחלק גדול מהספרים ביידיש שיצאו לאור באמסטרדם בשנים  שלמה ברגר מציין במאמרו כי   85

מסיים את הקדמתו עם ברכה ובאמונה שלמה כי המשיח יגיע בקרוב ויוביל את עם ישראל בחזרה אל מולדתו, ראו: 

Berger, “An Invitation to Buy and Read: Paratexts of Yiddish Books in Amsterdam, 1650-1800,” p. 38 

אביב: המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר: -)תל פרקים לתולדותיה –ספרות יידיש שמרוק, חנא,   86

 .14 -12(, עמ' 1978בהוצאת מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, 
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 )?( 1740יד מאויר, עברית ויידיש, ־פרק שירה, כתב 2.4

 [9–5 ים, מס' פריט2 פרק]נספחים, 

בעברית, בתקופה  שנכתבויד מאוירים ־פריחה של כתבי ובצפונה במרכז אירופה תהייה 18־במאה ה

היד ־יד אלה היא חלק מתחיית כתב־יצירת כתבי 87.רביםשכבר היה ניתן למצוא ספרים מודפסים 

המאויר, אשר התרחשה בקרב יהודי גרמניה ושכנותיה מאות שנה לאחר שקיעת תחום זה בחברה 

אלה היו הגדות של פסח, חמש מגילות, ספרי תהילים, ספרים קטנים כגון ספרי  ברגיל,הכללית. 

תפילה אישיים, ברכונים קטנים, סדר "תיקוני שבת", ספרי מוהל, ספרונים ולחות לספירת העומר 

פרק 'יד של ־בהם נמצאים גם כמה כתבי 88כולם לשימוש ביתי ועל פי רוב בחיק המשפחה. – ועוד

 . 'שירה

של בורגנות יהודית חדשה שעיקרה בגרמניה ובמרכז אירופה, החלו יהודים בעלי עם צמיחתה 

שמם בשער הספר.  את ניתן למצוא יד מאוירים לשימושם הפרטי. בדרך כלל־כתבי להזמיןאמצעים 

באמסטרדם  שהיה מקובל בספרים המודפסים זהלדומה הבסגנון  אלה מאורגנים יד־כתבי מרבית

באיכות גבוהה, הטקסט סודר בדומה לטיפוגרפיה שפותחה בידי  הנייר היהתקופה: ה באותה

היד הועתקו בטכניקות הישנות ־אף כלל איורים אחדים. כתביכתב־היד ו 89,מדפיסי אמסטרדם

שבחברה  ,נראה אפוא .איוריםעיטרו אותם ב –היו גם מאיירים  לרובש –והסופרים  ,בקפדנות רבה

: הדרישה היהודית באירופה קרה דבר העומד בניגוד למה שהפך להיות המקובל בחברה הכללית

יד רגילים ואומנותיים לא פסק ־כתביייצור ועם המצאת הדפוס,  נעלמהיד בעולם היהודי לא ־לכתבי

 15.90־גם לאחר המאה ה

                                                             
87  Skies OfEpstein, Marc Michael, “In the Royal Court: Jewish Illumination in an Age of Printing,” in:   

Parchment/Seas of Ink: Jewish Illuminated Manuscripts, Id., ed., (Princeton & Oxford: Princeton 

University Press, 2015), pp. 215-225. 

 הדימויים החזותיים של שלוש מצוות: האישה בקרב יהודי אירופה מימי הביניים – צבר, שלום, "מצוות חנ"ה 88

 . 413 -383(, עמ' 2013)ב( )28, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודיועד שלהי המאה התשע עשרה", 

89Amsterdam: Eighteenth Century Hebrew Manuscript Production in Central  Otiot-BeSchrijver, Emile, “ 

Europe,” Quaerendo 20 (1990), pp. 24-62 

90  in Roth, ” The Illustration of Hebrew Manuscripts after the Invention of Printing,“Nameny, Ernest M., 

Cecil, ed., Jewish Art: An Illustrated History (Jerusalem: Massada Press, 1971), pp. 149-162 ; , צבר, שלום
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האשכנזיות שהיו מקובלות לכתיבת העתיקו את האותיות  18־סופרי סת"ם אשכנזים במאה ה

יד ־הונהגו להוסיף על השער שכתב ,המודפסים. הם ציינו זאת עברית ולכתיבת יידיש מהספרים

הסופרים והאומנים אשר ביצעו את ההזמנות באו ברובם  בסגנון "אותיות אמסטרדם". נכתב

גון יוסף ב"ר דוד . בהם ניתן למנות סופרים כמפורסמים הפכו אףמבוהמיה ומורביה. כמה מהם 

אהרן מלייפניק, משולם זימל מפולנה, אורי פייבש ב"ר יצחק אייזק סג"ל, יעקב ב"ר יהודה ליב 

. אחד מסופרי הסת"ם הבולטים ביותר היה ואחרים שמש מברלין, חיים ב"ר אשר אנשל מקיצע

 91אהרן בן בנימין זאב )שרייבר( הרלינגן.

, הונגריה. למרות פרסומו היחסי (Gewitsch)בגיביש  1710–1700אהרן וולף הרלינגן נולד בין 

. צעירותושרונו בקליגרפיה עוד ביאהרן וולף גילה את כ 92ידועים לנו פרטים מועטים על קורות חייו.

התבלט  הרלינגן אהרן. ישראל הרלינגן החזןלבית קרובו בפרשבורג,  ,הוא עבר מגיביש, עיר מולדתו

ביצע הזמנות עבור יהודים  הוא וינהובוינה הבירה. וופנה לחפש את מזלו ב ,שרונו המיוחדיבכ

 93.(1720, המתועדת בשנת הת"פ )'סדר ברכת המזון'עבודתו המוקדמת ביותר הינה  .אמידים

ה יקליגרף בספרילזיכה אותו בהכרה רשמית מהשלטונות והוא התמנה לסופר ו שרונו של הרלינגןיכ

כך נרשם הרלינגן במפקד של  . (Kaiserliche Bibliothek, Vienna)הקיסרית המלכותית של וינה

: "אהרן מגיביטש מורביה, פקיד רשמי בספריה הקיסרית של 1736יהודי פרשבורג שנערך בשנת 

 94וינה".

. רק יהודים בעלי ווינה בשנים אלומאות יהודים שהורשו להתיישב בכמה מבין הרלינגן היה אחד 

יצירותיו של  95שנים. אותןב בירהבהיו להם משרות ייחודיות הורשו להתיישב  יהודיםממון או ש

                                                             
האומן אהרן וולף שרייבר הרלינגן -וינה ת"פ: כתב היד המצויר המוקדם ביותר של הסופר –"סדר ברכת המזון 

, בעריכת גליק, שמואל )ירושלים: בית הספר לחינוך זכר דבר לעבדך: אסופת מאמרים לזכר דב רפלמגיביטש", בתוך: 

אילן; המרכז להגות בחינוך היהודי ע"ש דב רפל, מכללת ליפשיץ, תשס"ז(, עמ' -ע"ש פרופ' פ' חורגין, אוניברסיטת בר

455 – 472. 

91XVI es Revue des Etudes JuivNamény, Ernest M., “La Miniature Juive au XVIIe et au XVIIIe siècle,   

(n.s.) (1957), pp. 27-71; E.M. Namény, “The Illumination of Hebrew Manuscripts after the Invention of 

 nd(London: Vallentine Mitchell, 1971), 2 Jewish Art. An Illustrated HistoryPrinting,” in Roth, Cecil, ed., 

ed., pp. 423-454 

 . 59 – 56[ )תשי"ט(, עמ' 22 -21ה' ] עם-ידעהרלינגן", -אברהם נפתלי צבי "הצייר העממי אהרון שרייבר רות,  92

 .D 29-MSS, מספר מדף פריט זה נמצא באוסף פרטי, שיקגו, אילינוי, ארה"ב; ספריה הלאומית בירושלים  93

“Aaron Moravius Gebitsensis. Officialis in Bibliotheca Caesarea Viennensi” in Roth, Cecil, “Gewitsch94 

Aaron Wolf,” Encyclopedia Judaica, 7, cols. 533-534; Schubert, Ursula, Jüdische Buchkunst (Graz: 

Akademische Druck u. Verlagsanstalt, 1992), vol. 2, pp. 87–90. 

 .469וינה ת"פ", עמ'  –צבר, "סדר ברכת המזון  בלבד. ראו: 452־הגיע ל 1753מספרם של היהודים בשנת   95
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שרונו בציור ובכתיבה קליגרפית יוצאת דופן. באחד מכתבי היד שלו חתם יהרלינגן הבליטו את כ

־כתבי 50־כ כיום מפוזרים בעולם 96.שפות )עברית, לטינית, גרמנית וצרפתית( 4־את שמו בלא פחות מ

 ,המלכותית עד למותו מהם בחתימת שמו(. הרלינגן עבד בספריה הקיסרית 40־מיוחסים לו )כהיד 

 .1760בסביבות 

 

 היד עם חמשת האיורים של הרלינגן־כתב, 'פרק שירה' 2.5

סרייוור כי הסופר  טועןעותקים בלבד,  450־הודפסה בשזה,  'פרק שירה'במהדורת הפקסימילה של 

כדי לנמק את דבריו, זה הינו הסופר מגיביש, אהרן וולף הרלינגן.  'פרק שירה'שאייר והעתיק 

 הועתקיד ה-כתב ככל הנראה, 97.בלבד ייחודיים לוהמאפייני כתב ידו של הרלינגן את  סרייוור מדגים

 . 1740 ואוהתאריך המשוער ה וינה או בפרסבורגוב

בריות המופיעות היד זה, הרלינגן ניסה להכניס את מרבית ־בחמשת האיורים המופיעים בכתב

קושי מסוים בזיהוי החיות. סיבה אפשרית לכך היא כי באיורים אלה יש  לציין. יש 'פרק שירה'ב

 בסמוך לטקסטים שבו מופיעים שמות החיות. יםמופיע הםלא תמיד  .האיורים שלם ממיקו

בתרגומו של הרלינגן ליידיש, בולט שהתרגום הינו מילולי, צמוד לנוסח העברי. זאת להבדיל מ'פרקי 

 שירה' הקודמים שניתחתי בפרק זה, הבולטים בתרגומם הארוך ביידיש והנשענים גם על פרשנויות.

 

 

 

 

 

                                                             
s Judaica ’Sotheby. ראו: 2000ידי בית המכירות סותבי'ס בשנת -שנמכרה על 1730משנת  בהגדה של פסחמדובר  96

Manuscripts, New York, 12 December 2000, lot 125, pp.74-77. 

97Century Illuminated Hebrew -Perek Shirah: an Eighteenthand Schrijver, eds.,  Schonfield ,Arié-Beit  

Book of Praise, Malachi, (London: Facsimile Editions Limited, 1996) 
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I. אתניתן לראות את השמיים, את הארץ, את היום והחושך, את הירח,  באיור הראשון 

א וה באופן מיוחד מושך את העיןש הדברשממה. ה אתו נהרותה אתהכוכבים והעננים, 

 המופיעים הדברים לצד. 'פרק שירה'יוצא דופן בתוכנו של ההמפלצת שיוצאת מהמים, דבר 

 הצפרדעים, הדגים והנחש. בחסרונם בולטים, בתמונה

 

ה ֵהם אֹוְמִרים ַמִים מָׁ ה ָיָדיו ַמִגיד ָהָרִקיַע.שָׁ ל ּוַמֲעׂשֵּ   98. ַהָשַמִים ְמַסְּפִרים ְכבֹוד־אֵּ

 די הימל זאגין. די הימל דרצילן גאטש עהר. אונ' דיא אויז שפרייטונג זאגין דיא ווערק זייני הענד.

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .תהלים, פרק י"ט, פסוק ב' 98
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II. בולטתהשונות.  יםבין השיבול פחות ניתן להבדיל ,המתאר את השיר לירקות באיור השני 

 טקסט.שבלפי ההקשר  אינוהעץ של  מיקומוש העובדה

 

ר אֹוֵמר ל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַכֲחַבָצֶלת.ִמְדבָׁ ׂשּום ִמְדָבר ְוִצָיה ְוָתגֵּ  שיר לירקות:  99. ְיׂשֻׂ

דאריבר ֿפרייאן און דיא ווילדניש די מדבר זאגט. דיא ווישטנייא אונ' די דערי ֿפעלדר ווערין זיך 

 ווערט זיך לושטיג מאֿכין: אונ' זיא וועלן בליהן אז איין ליליג.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ישעיה, פרק ל"ה, פסוק א'. 99
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III. החתול.  אתהנחש ו אתהכרמים,  את, השיר לאילנות מתאר את עצי השדה, באיור השלישי

 .'פרק שירה'חלק הזה של ל ותקשור ןאינבשמיים  שעפות יםהציפור

 

נֹותשיר לאילנות:  י ְיָי ִכי ָבא ִלְשּפֹוט ֶאת  ִאילָׁ י ַהָיַער ִמִלְפנֵּ ם אֹוְמִרים. ָאז ְיַרְננּו ֲעצֵּ ֶשַבָשֶדה ָמה הֵּ

  100ָהָאֶרץ:

דיא ביים ֿפון ֿפעלד זאגין זיא ווערדן זינגן אלי דיא העלצר דז וואלד צו ֿפר גאט ווען ער איז קומן 

 א ערד. טן דיֿכווען ער איז קומן צו רי

 

 

 

 

 

 

                                                             
 דברי הימים, א', פרק ט"ז, פסוק ל"ג. 100
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IV. השיר לעופות, מתוארים התרנגול, היונה, הברווז, תרנגולות צעירים, הנשר, באיור הרביעי ,

 החסידה, העורב והאנקור. 

 

ההשיר לעופות:  ֶדן זֹוְלִפים  ַתְרְנגֹול מָׁ ֶצל ַהַצִדיִקים ְבַגן עֵּ ר. ְבָשָעה ֶשָבא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֵּ הּוא אֹומֵּ

ַח: ְבקֹול ִראשֹון אֹו ר ּוְמַשבֵּ ֶדן ְבָׂשִמים ּוְמַרְנִנין ּוְמַשְבִחים ְוָאז ַגם הּוא ִמְתעֹורֵּ י ַגן עֵּ ר. ְׂשאּו ָכל ִאיָלנֵּ מֵּ

יכֶ  י עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד.ְשָעִרים ָראשֵּ  101ם ְוִהָנְׂשאּו ִּפְתחֵּ

דער האן זאגט אין דער צייט דז הקב"ה קומט. צו דיא צדיקים אין גן עדן זא שאקלין אלי בוים ֿפון 

גן עדן בשמים אונ' דז זעלביג אל טוט ער זיך אויך ערוועקן מיט דען ערשטן שטים. לובט ער אונ' 

י טארין ֿכאייערי הייבטר פרייא אויף אירי ֿפארטין אונ' זיא זאלין זיך דרהיבן די איבגליזאגט. היבט 

 וד.  ֿבאון זאל קומן דער מלך הכ

 

 

 

                                                             
 ח'.-תהלים, פרק כ"ד, פסוקים ז'  101
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V. בוודאות: הבהמה  ןלזהותחיות שניתן  13 ותבאיור החמישי, השיר לבהמות והחיות, מופיע

הסמור והכלב. החיות ה וטלה, האיל, הסוס, הדב, השועל, הזרזיר, שכב –הדקה הטהורה 

 הטמאות המופיעות מאחורי הסמור אינן ניתנות לזיהוי וודאי.

 

ה ל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ַליָי ַויֹאְמרּו  שיר בהמות וחיות. שֹור מָׁ י ִיְׂשָראֵּ ר. ָאז ָיִשיר מֶשה ּוְבנֵּ הּוא אֹומֵּ

אֹמר ָאִשיָרה ַלְיָי ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרמָ    102ה ַבָים.לֵּ

ן איך וויל ֿכדער אקס זאגט. דא זינגט משה אונ' די קינדר ישראל דיזן געזאנג צו גאט. אונ' שפרע

 זינגן צו גאט דען איין הערשונג הט ער גיהערשט פֿפערד אונ' זיין רייטר האט ער גישטערצט אין מער.

 

 

 

 

 

                                                             
 שמות, פרק ט"ו, פסוק א'. 102
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 הערות אודות האיורים של הרלינגן

א גישתו ושמייחד את איוריו של הרלינגן ה הדבר, 'פרק שירה'אחרים של  יד־כתבילעומת  .א

של עמיתו מאסכולת סופרי  'פרקי שירה'יד של ־האומנותית לטבע ולחיות. שלא כבכתבי

אומן הידוע משולם זימל מפולנה, הרלינגן החליט לרכז כמה ־מורביה, הסופר־בוהמיה

, משולם זימל ותגרים יותר. לעומתשיותר חיות באיוריו ובכך הפך את האיורים למא

אווירה שונה וצרת וכך נ, יותר סידר כל קבוצת חיות באיור נפרד, בצורה גרפית 103מפולנה,

 לחלוטין. 

איורים אלה שייכים גם הם לעולם הפאראטקסטים. הטקסט מלווה בתרגום ליידיש  .ב

 רים אלה:איורים ססגוניים. אבקש להתמקד בשני נושאים העולים מאיו מובאיםובנוסף 

 איורים ככלי עזר למתפלל .1

 קהל היעד?  הוהתחיל ומי התופעהמתי  –איורים בספרות יידיש  .2

 

ר' מאיר בן ברוך מרוטנבורג כתב בנוגע למחזורים המאוירים בדימויי חיות ועופות את הדברים  .1

 הבאים:

נשאלתי על אותם שמציירים במחזורים צורות חיות ועופות אם יפה עושים אם 

לאו. והשבתי: נראה לי דודאי לא יפה עושים, שמתוך שמסתכלים בצורות הללו 

 104אין מכוונין לבם לאביהם שבשמים ]...[.

לא היה מוטרד מעצם הופעתם של ציורי חיות בספרי הוא בתשובתו של ר' מאיר ניתן להבין כי 

ובדבריו הוא ממשיך וכותב: "אין  ,תפילה. איורים אלה לא נחשדו בעיניו כמפרים את הדיבר השניה

ר' מאיר חשש שמא ציורים אלה יסיחו את דעתם של  ,כאן איסור דלא תעשה לך פסל". עם זאת

  105המתפללים בשעת ומשום כך סבר שיש להימנע מתופעה זו.

                                                             
, Ms. 257 יד, משלם זימל בן משה, אוסף ברגינסקי של כתבי יד עבריים וספרים מודפסים,-, כתבפרק שירה  103

 .10; ראו "נספחים", פריט מס' D 1415-MSSהספריה הלאומית, מס' מדף שווייץ;  ציריך,

 )דף נד ע"א(.מסכת יומא בפירושי התוספות ל 104

 התפילה בישראל היבטיםעיני, שרית, "איורי המחזור האשכנזי: פרשנות לתפילה או הסחת הדעת?", בתוך: -שליו 105

 .374 -355גוריון בנגב, תשע"ו(, עמ' -חדשים, בעריכת אורי ארליך )באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן
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 ךורפיים והצמחיים שבה את לב הציבור באשכנז והפעל מרכיביו הזואומ תאשכנזיבתרבות ההאיור 

לחלק מהטקסט שהוא מלווה. האתגר של הקורא הוא למצוא את הקשר בין השניים. אתגר זה, 

 106המשיך ללוות את יהדות אשכנז גם בעת החדשה המוקדמת. ,שהתחיל כבר בימי הביניים

המודפס  הספר הראשון הוא 107'ספר יוסיפון'באשר לתחילה של הוספת איורים בספרות יידיש,  .2

שהופיע ביידיש בלוויית איורים, זאת הודות לחיתוכי העץ היפים. ספר זה נחשב לפאר  הידוע

. המדפיס, המומר מיכאל אדם, מצביע על החדשנות 17־וה 16־הספרים ביידיש שנדפסו במאות ה

ו. מסתברשהוספת האיורים לספר ביידיש לא סללה את הדרך להוספת איורים הזו בהקדמה של

הספר נדפס ארבע פעמים בעברית וארבע המהדורות  :בהדפסות הבאות של המקור העברי

בספרים ביידיש בלבד, מעלה את עניין קהל הקוראים  נכללואיורים ש העובדהאיורים.  נטולות

 מן לאעברית. לפי האיורים, הספרות הלעומת הקוראים של  ,יידישהשאליו כיוונה ספרות 

מסוגל  היהלא למד עדיין לקרוא שכי ספרות זו נועדה גם לילדים ולבני נוער. ילד  הנמנע

 108.מנהלהסתכל בתמונה ולהתרשם מ

המאויר עם תרגום ליידיש. הספר  'פרק שירה'של  ועודימיגם ניתן להתרשם באופן דומה  ,לדעתי

, הוא יכול גם לשתף את בני המשפחה הצעירים ות הבית וכאשר הקורא מעיין בינמצא בספרי

בהקדמה של הדפוס הראשון גם נוספים בעזרת האיורים. להשערה זו יש בסיס  הסביר ענייניםול

 : 'פרק שירה'ביידיש של 

לכן מאמינים יקרים, מאחר ואנו רואים שעם )מצוה רבה( זו אנו קונים לעצמינו 

את עולם הבא, שהרי זה דבר קטן שניתן להיעזר בו ואם לא ניתן לומר זאת כל יום, 

מכיוון שזה יותר מדי ארוך, מותר לחלקו ולומר חלק בכל יום חוץ מביום שבת 

פרק 'לספר ]ביום שבת, אלא  קודש מכיוון שזו אינה תחינה שלא צריך לאומרה

                                                             
On the Zoocephalic Phenomenon in Mediaeval “s, Bezalel, Narkiאודות הקשרים חזותיים, ראו:  106

Ashkenazi Manuscripts,” in Norms and Variation in Art: Essays in Honour of Moshe Barasch (Jerusalem: 

Magnes Press, 1983), pp. 49-62; Shalev-Eyni, Sarit “Jews Among Christians: Hebrew Book Illumination 

from Lake Constance,” Studies in Medieval and Early Renaissance Art History (Turnhout: Brepols, 2010), 

pp. 67-83. 

לאירועים שונים,  תמונות, המתייחסות 41את הספר הדפיס המומר מיכאל אדם; בספר  ; 1546, ציריך, ספר יוסיפון 107

 ומתלווים אליהן כתובים מפורטים.

)ירושלים: אקדמון,  הי"ז: הטקסטים, התמונות ונמעניהם-האיורים לספרי יידיש במאות הט"זחנא,  שמרוק, 108

 . 18-40תשמ"ו(, עמ' 
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ולשבח את כל הבריות ולקחת מהן דוגמא ולשבח את הקדוש ברוך   109['שירה

 ]הדגשה שלי, ד.מ.[ 110.הוא

בידינו צילומים מבתי כנסת גם מחוץ לבית.  'פרק שירה'של  ובנוסף, ניתן למצוא את השפעת

בבית הכנסת הגדול בראדוויל  111איורי חיות על קירות וארונות קודש. ובהם 20־מהמאה ה

(Radzivilov) הכנסת. בית בתוך  היבווהלין צולמו שתי תמונות, האחת מחוץ לבניין בית והשני

 במקוםהקיר בקומה העליונה, זה יתן לראות איורים על הקיר. היה שבתוך בית הכנסת נבתמונה 

 '.  פרק שירה'ישבו הנשים. בתמונה ניתן לזהות שור ודג, עם פסוקים שנלקחו מתוך  שבו

                                                             
 הוספה שלי, ד.מ.  109

דז מן זיך דער מיט המקור ביידיש: "; 4, ראו פרק א', פריט מס' 1692, אמסטרדם פרק שירהמתוך ההקדמה של  110

איז קונה עולם הבא אונ' איז דאך גאר איין דֿבר קטן דאר מיט זיך צו העלֿפן אונ' ווען מן שון ניט קאן גאר אלי טאג 

אויש זאגן ווייל עש מאג צו ֿפיל זיין אזו מאג מן אויף חלקים טיילן אלי טאג איין חלק בֿפרט ביום שבֿת קודש דען עש 

יין תחינה ניט אז מן אם שבֿת ניט וועלט דערֿפן זאגן נייארט צו ֿפאר צילן שֿבחות ֿפון אלי בשעֿפניש אונ' אויך איז דאך ק

 ראיה נעמן ֿפון זיא לובן צו הקב"ה".

111on a Wall of the  Perek ShirahKravtsov, Sergey R. and Levin, Vladimir, “Leviathan Thank the Lord:  

110–10 (2014), pp. 107 Ars Judaicadyvyliv,” Great Synagogue in Ra 
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 1913–1912פנים בעת הכנסת הגדול בראדוויל, עזרת נשים, לכיוון מערב, צולם ע"י סולומון יודובין, 

 

 : 'פרק שירהמ' בית הכנסת הפסוקים המופיעים על קירות

ר. ָאז  )שמאל בתמונה(  שֹור - ל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת לַ אֹומֵּ י ִיְׂשָראֵּ אֹמר הָיִשיר ֹמֶשה ּוְבנֵּ ' ַויֹאְמרּו לֵּ

  ' ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים׃הָאִשיָרה לַ 

 

ן רואים רק את ראש הדג וסוף הפסוק( -)ימין בתמונה - ר. הֹודּו ַליָי ִכי־ ִלְויָׁתָׁ ָמה הּוא אֹומֵּ

 :ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו טֹוב

מהכיתוב . 1913–1912סקי בשנים -אנ ( צילם תמונה זו בזמן מסעו של ש.1944–1892סלומון יודובין )

ניתן להבין שהדגש היה על המנורה המרהיבה ולא על האיורים  יודוביןמאחורי התמונה של סלומון 

אודות המסע על כרונותיו יז שעל הקירות. אברהם רכטמן אשר השתתף במסע של אנסקי רשם בספר

 בית הכנסת הגדול בראדוויל:ל בנוגעאת הדברים הבאים 



 

43 
 

 וןֿפ סוקיםּפבַאזירט אויף  לערייעןָאדי ווענט זיינען געוון בַאצירט מיט זעלטענע מ

תנ"ך, ווי למשל: ההרים רקדו כאלים גבעות כבני צאן"; "ידינו פרושות כנשרי 

 שמים ורגלינו קלות כאילות"; סוס ורוכבו רמה בים" און ַאנדערע. 

אין  רןָאגעוו לןָאגופא געמ סוקיםּפ, ַאזוי זיינען אויך די לערייעןָאווי די מ ונקטּפאון 

סע, שיין אילומינירט. ס'איז . די אותיות גרוימבינַאציעסָאק-לירןָאק רעכטיקעּפ

 ישעֿפשטַארק ליב געהַאט די גראַ  טָאקינסטלער ה נימערָאקענטיק, ַאז דער ַאנ

און תפילות געשריבן אין  סוקיםּפדי ַאנדערע  וןֿפקונסט, ווי ס'איז צו בַאמערקן 

 ריגינעלערָאדער  וןֿפווענט  ירֿפבַאצירט ַאלע  טָאתמה, מיט וועלכע ער ה-כתיבה

 112שול.

הקירות היו מעוטרות בציורים נדירים מבוססים על פסוקים מן התנ״ך,  :תרגום

כגון: ״ההרים רקדו כאלים גבעות כבני ציון; ידינו פרושות כנשרי שמיים ורגלינו 

קלות כאיילות״ ; סוס ורוכבו רמה בים״ ,ואחרים. ובדיוק כמו הציורים, כך גם 

האותיות גדולות מאוירות  הפסוקים בעצמם צוירו בשילובי צבעים מפוארים.

יפה, ניכר שהאמן האנונימי אהב מאוד את האמנות הגראפית , כפי שניתן להבחין 

על פי הפסוקים האחרים והתפילות הכתובים בכתיבה תמה ,אשר בהם הוא 

 .קישט את כל ארבעה הקירות של בית הכנסת המקורי

 

ויתן ובו מופיעים איוריהם של השור והלשאותו בית כנסת במדובר כי מתוך העדות הזו אנו מבינים 

אירופה ־האיורים היו בנושא הטבע, לכן ייתכן מאוד כי במזרחכל  כי גםעל הקירות. בעדות צוין 

כקונטרס נפרד  'פרק שירה'שוער. על תפוצתו הרחבה של שממה הכירו את 'פרק שירה' אף יותר 

וציין בשער  ,ליידיש 'פרק שירה'יץ כאשר תרגם את ברמווגם בסידורי התפילה ביידיש העיד ש"י אב

התרגום השירי היה חלק ממפעלו ותכניתו של "מתורגם ללשון יהודית בשירים חרוזים ושקולים". 

הנפוץ  'קרבן מנחה'להתקין תרגום חדש של סידור התפילה במקום הסידור יץ בש"י אברמו

 19.113־וה 18־והמקובל במאה ה

                                                             
ר: זכרונות וועגן דער עטנָאגראֿפישער עקסּפעדיציע, ָאלקלָאיִידישע עטנָאגרַאֿפיע און ֿפ רעכטמַאן, אברהם, 112

 .39(, עמ' 1958)בוענָאס איירעס: יִידישער וויסענשַאֿפטלעכער אינסטיטוט,  סקי-ָאנגעֿפירט ֿפון ש. אנ

פתיחה ... ועם פירוש טוב  פרק שירה מתורגם ללשון יהודית בשירים חרוזים ושקולים ...עם אברמוביץ, ש"י,  113

 .1875 : דפוס י"מ באקשט,, זיטאמירטעם
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בבתי הכנסת נמצאו על גבי ארונות קודש מעץ. הגילופים של  'פרק שירה'עדויות נוספות להשפעת 

. אנו רגילים לראות גילופים של חיות, כגון נמר, 'פרק שירה'חיות וצמחים מצביעים על השראתם מ

נשר, צבי ואריה, שתכונותיהם מאפיינות את היהודי המאמין. לא כך הדבר בבתי הכנסת אחרים 

מופיעים תחריטים במספר בתי כנסת במזרח אירופה  ,. לדוגמא'פרק שירה'עידים על קשר ישיר להמ

אווז, חסידה, נחש, שור, אייל, סוס, ארנבת, אריה ודוב. השוואה בין פרטים , ציפורים שונות של

כי ההשראה את ההנחה לבין פרטים המתוארים על ארונות הקודש מחזקת  'פרק שירה'מתוך 

דוגמאות  להלן מבחר 114.'פרק שירה'למבחר בעלי החיים שתוארו על ארונות הקודש היא מ

  115זו. ראיה המציגות

 

 (18-)מחצית השנייה של המאה ה בית הכנסת בזלווה (            18-בית הכנסת באולקניקי )המאה ה 

                                                             
 .150 – 133)תשס"ו(, עמ'  תימורהיניב, ברכה, "שיר הלל במעלה ארון הקודש",   114

(; סידרה 18-במאמרה מתארת ברכה יניב את ארונות הקודש של בתי הכנסת הבאים: זלווה )מחצית של המאה ה  115

(; יאנוב 1775 – 1774עשרה(; דרוייה )-עשרה(; אולקנקי )המאה השמונה-(; מאצ'יוב )שלהי המאה השמונה1894 -1893)

 השמונה עשרה(, ראו: יניב, שם. -סוקולסקי )אמצע המאה
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 (18-בית הכנסת ביאנוב סוקולסקי )אמצע המאה ה

 

חשיבה והשקעה בפרטים הקטנים, כדי למשוך את  והי 19־וה 18־נראה שבבתי הכנסת במאה ה

 הופיעו 'פרק שירה'לדעתי, שמוטיבים ברורים אלה מתוך  ,. אין זה מקריהמתפלליםתשומת לב 

ישבו גם הילדים. במקום שבו על הקירות בעזרת הנשים,  כאיוריםהכנסת ובגילופים ברחבי בית 

ארונות הקודש המגולפים בעץ היו בעלי עושר ומורכבות שלא היו כמותם בתולדות האמנות 

 יםה המעטרים יחד את ארונות הקודש מושכיסוגי בעלי חיים המשולבים בתוך צמחי 116היהודית.

בצורה מרהיבה  'פרק שירה' התגלהלהם ש ,ים הצעיריםשל המתפלל עינםאת העין, ובעיקר את 

לחלק בלתי נפרד מהמורשת האמנותית  'פרק שירה'בתי הכנסת. כך נכנס גם ב שונים במקומות

 בפולין.  19־וה 18־חזותית של יהודי מזרח אירופה במאות ה

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 .133יניב, "שיר הלל במעלה ארון הקודש", עמ'  116
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 ביידיש 'פרק שירה'ת מתוך וארבע ברי –: סינופסיס 3 פרק

 בסינופסיס המופיעים השירה פרקי רשימתו הקדמה 3.1

חרתי הם בשב 'שירה פרק'עדי נוסח שונים של בין ארבע בריות מתוך השוואה  מוצגתבפרק זה 

אין משמעות להבאת כל הבריות של  זה מזה, נראה כיהועתקו עדי הנוסח רוב משום שלהתמקד. 

שינויים בהם שראיתי  'שירה פרקשל ' נוסח עדי בשישהמדגמי  באופן בחרתי מסיבה זו,. 'פרק שירה'

 , הכנתי סינופסיס. אלהעדי נוסח  מבחינת השפה. מתוך ששתהן  ,מבחינת התוכןהן  :מהותיים

 ברשימת הגרסאות[ 1, פריט מס' 1]ראו פרק     (1663) יד, המבורג-פרק שירה, כתב .א

(    1692אמשטרדם ) ,הראש והזקן על איסור לאו להשחתת פאת פרק שירה וקצת דברי מוסר .ב

 [4פריט מס' , 1ראו פרק ]

אונ' איין טייטשי תחינה וואש דיא ווייבר  פרק שירה ושבעים ושתיים פסוקים ואני מאמין .ג

 [5פריט מס' , 1ראו פרק ?(   ]1700, פרנקפורט, )אין די גנצי ניין חדשים זאלין זגין

, 1ראו פרק (  ]1725ם ), אמשטרדאשכנזים ק"ק כמנהג השנה מכל תפלותסדר קרבן מנחה,  .ד

 [10פריט מס' 

 [3פריט מס' , 1ראו פרק ]    ?(1740)יד מאויר -פרק שירה, כתב .ה

 117[7פריט מס' , 1ראו פרק (   ]1783פיורדא )סדר תחנות ובקשות,  .ו

 

 הקיצורים ורשימת הבריות רשימת 3.2

 פרק ראשון שיר השמים, הארץ וכל צבאם   -כוכבים  .א

 פרק רביעי שיר העופות, השרצים, ביבשה ובים   -צפרדע  .ב

 פרק רביעי שיר העופות, השרצים, ביבשה ובים   -ׂשממית  .ג

 פרק רביעי שיר העופות, השרצים, ביבשה ובים  - זרזיר .ד

חלק ב לראות ניתן ינופסיסבס המופיעות הגרסאות בכל אלה בריות של המקור עמודי את

 .נספחיםה

 

 :קיצורים רשימת •

                                                             
 .11את כל הפריטים הנאמרו עיל ניתן לראות ב"נספחים", פריט מס'   117
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 :Rosenzweig, Claudia, Bovo d’Antona by Elye Bokherרוזנצווייג, בבא דאנטונא =  •

A Yiddish Romance. A Critical Edition with Commentary (Leiden Boston: Brill, 

2015) 

 Timm, Erika unter Mitarbeit von Beckmann, Gustav = טים, סימנטיקה היסטורית •

Adolf, Historische Jiddische Semantik. Die Bibelübersetzungssprache als 

Faktor der Auseinanderentwicklung des jiddischen und des deutschen 

Wortschatzes (Tübingen: Max Niemeyer, 2005) 

;Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer = לקסר •

bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer-http://woerterbuchnetz.de/cgi 

 ;Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimmגרים =  •

-http://woerterbuchnetz.de/cgi

bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=

&lemid=GA00001 

 .Paris un Wiene, Ein jiddischer Stanzenroman des 16=  פאריז אונ' וויענה •

Jahrhunderts von (oder aus dem Umkreis von) Elia Levita, Eingeleitet, in 

Transkription herausgegeben und kommentiert von Timm, Erika unter Mitarbeit 

von Beckmann, Gustav Adolf (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996) 

 ]ע"ע= עיין ערך[ •

• MHG=Middle High German 

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GA00001
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GA00001
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GA00001
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GA00001
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GA00001
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GA00001
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 כוכבים 3.3

 צבאם וכל השמים ושמי השמים את עשית אתה לבדך יי הוא אתה( ואומר: )ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר יזהירו המשכילים. אומרים כוכבים
 :משתחוים לך השמים וצבא כולם את מחיה ואתה בהם אשר וכל הימים עליה אשר וכל הארץ

 
Ⅰ 

 1663כתב יד המבורג, 
 

Ⅱ 
פרק שירה, דפוס 

 1692אמסטרדם, 

Ⅲ 
פרק שירה ושבעים 
ושתיים פסוקים ואני 
מאמין, פרנקפורט, 

1700)?( 
 

Ⅳ 
סדר קרבן מנחה, 

 1725אמסטרדם, 
 

Ⅴ   
יד -פרק שירה, כתב

 ?(1740מאויר, )

Ⅵ 
סדר תחינות ובקשות, 

 1783פיורדא, 
 

 כוכבים 
אומרים. המשכילים 
יזהירו כזוהר הרקיע 
ומצדיקי הרבים 
ככוכבים לעולם ועד: 

 )ואומר( 
אתה הוא יי לבדך אתה 
עשית את השמים ושמי 
השמים וכל צבאם 
הארץ וכל אשר עליה 
הימים וכל אשר בהם 

כולם  ואתה מחיה את
וצבא השמים לך 

 משתחוים: 
 

 דיא שטערין זאגן 
 דען שבח צו ק"ב"ה 

 דיא לערנער 

 כוכבים 
אומרים. המשכילים 
יזהירו כזוהר הרקיע 
ומצדיקי הרבים 
ככוכבים לעולם ועד: 
)נחמיה ט( )ואומר( 
אתה הוא יי לבדך אתה 
עשית את השמים ושמי 
השמים וכל צבאם 
הארץ וכל אשר עליה 
הימים וכל אשר בהם 
ואתה מחיה את כולם 

שמים לך וצבא ה
 משתחוים: 

 
 די שטערין זאגן 

 דען שֿבח צו הקב"ה 
 דיא לערנר 

 ]אין עברית[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דיא שטערין זאגין 
 

 דיא לערנער 
 

 זיא ווערן 

 כוכבים 
אומרים. המשכילים 
יזהירו כזוהר הרקיע 
ומצדיקי הרבים 
 ככוכבים לעולם ועד:

)נחמיה ט( )ואומר( 
אתה הוא יי לבדך אתה 
עשית את השמים ושמי 
השמים וכל צבאם 
הארץ וכל אשר עליה 
הימים וכל אשר בהם 
ואתה מחיה את כולם 
וצבא השמים לך 

 משתחוים: 
 

 די שטערן זאגן 
 דען שֿבח צו הק"בה 

 דיא לערנער 

 כוכבים 
אומרי'. המשכילים 
יזהירו כזוהר הרקיע 
ומצדיק' הרבים 
ככוכבים לעולם ועד: 

 ר( )ואומ
אתה הוא יי לבדך אתה 
עשית את השמים ושמי 
השמים וכל צבאם 
הארץ וכל אשר עליה 
הימים וכל אשר בהם 
ואתה מחיה את כולם 
וצבא השמים לך 

 משתחוים: 
 

 די שטערן זאגין. 
 

 דיא לערנר 
 

 זיא ווערן גלינצרן 

כוכבים מה הם 
אומרים והמשכילים 
 יזהירו כזוהר הרקיע

ומצדיקי הרבים 
ככוכבים לעולם ועד: 
)נחמיה ט( )ואומר( 
אתה הוא יי לבדך אתה 

 121עשית את השמים
 וכל צבאם: 

 
 
 
 
 
 

 די שטערן זאגן 
 

 די לערנער 
 

 זי ווערן גרינגרין 

                                                             
 שמים: דילוג ע"י הדומות. 121
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תלמידי חכמים דיא 
צדיקים דיא ווערן 

 אירה חכמה  וןֿפלייֿכטן 
  118אונ' לוטרקייט

 דעש הימלש 
אונ' דיא דא ֿפיל לייט 
 גרעֿכט אונ' ֿפרום מאֿכן 
ווערן לייֿכטן אז וויא 
שטערין צו איביג זאגן 

 גאט קינגט זיא 
  119גאט האט גקינגט

  גאט ווערט קינגין:

תלמידי חֿכמים דיא 
צדיקים דיא ווערן 

 אירה חֿכמה  וןֿפלייֿכטן 
 אז לויטרקייט 

 דאש הימלש 
לייט  ילֿפאונ' דיא דא 

 רוםֿפגרעֿכט אונ' 
 מאֿכין 

ווערן לייֿכטן אז וויא 
 שטערן צו איביג זאגן 

 זא גאט קינגט 
 האט גקינגט גאט 

 120 גאט ווערט קינגן:

 גלינצרן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גלייך אלש דיא שטערין 
אימר אונ' איביג. דוא 
בישט גאט אליינט דוא 

 האסט 
דען הימל גימאֿכט אונ' 
אירי הער. דיא ערד 

 אונ' 
אלש וואז דרויף איזט. 
אל דיא מער אונ' אלש 
וואז דרינין איזט אונ' 
 דוא שפייזט אלש אונ' 

 הימל דיא וןֿפדיא הער 
 דיר קיגין זיך טונין
 :נייגין

 

תלמידי חֿכמים דיא 
צדיקים דיא ווערן 

 אירה חֿכמה  וןֿפלייֿכטן 
 אז לויטרקייט 

 דעש הימלש 
לייט  ילֿפאונ' דיא דא 

מאֿכן  רוםֿפגרעֿכט אונ' 
ווערן לייֿכטן אז וויא 

 שטערן צו איביג זאגן 
 זיא גאט קינגט 

 גאט האט גקינגט 
 גאט ווערט קינגן:

 

 
 אלז לויטרקייט 

 דז הימלש. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אונ' אלז דיא 
אונ'  שטערן אימר

איביג דוא ביזט גאט 
אליינט דוא האשט דען 
הימל גמֿכט אונ איר 
 איר הער. דיא ערד אונ' 
אלז וואז דרויף איזט 
דיא מער אונ' אלז וואז 
דרינן איזט. אונ' דוא 
שפייזט אלז. אונ דיא 

דיא הימל  וןֿפהער 
 טוהן זיך דיר 

 נייגן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גלייך אז די 
שטערן אימר אונד 
איביג דו ביזט גאט 

 אליינט דו האשט
דען הימל גמאכט אונד 

 איר הער די ערד 
אונד די שפייז אלז 

 וואש דרויף איז 
אלי די מער אונד אולז 
וואז דרינן איז אונד 

 שפייז אונד 
די הער אונד די הימל 
 טונן זיך קיגן דיר נייגן:

 

 

                                                             
 .lojter, ע"ע  402 – 401, עמ' סמנטיקה היסטורית; ראו טים, טוהרתרגום:  118

 .kinign, ע"ע 355 – 354, עמ' סמנטיקה היסטוריתתרגום: למלוך; ראו טים,  119

 בהמשך לסינופסיס. 3.7ות תרגום לפרק שירה ביידיש, להלן סעיף ראו מקור 120
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  צפרדע 3.4

 :ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך. שיר אומרת צפרדע

Ⅰ 
 כתב יד 
  1663המבורג 

Ⅱ 
 פרק שירה, 

  1692דפוס אמסטרדם 

Ⅲ  
 אין

Ⅳ 
 סדר קרבן מנחה, 

 (1725אמסטרדם, תפ"ה )
 

Ⅴ 
יד מאויר -פרק שירה, כתב

(1740)?  

Ⅳ 
 אין

 

 צפרדע אומרת שיר. 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

 ועד:
 

 זאגט  122ראשֿפדיא 
 לובט צו הקב"ה 

גלובט איז זיין היילגן גיערטר 
 נאמן ֿפון גאט זיין 

 קינגרייֿך 
 צו איביג אונ' אימר: 

 צפרדע אומרת שיר. 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

 ועד:
 

 זאגט  ראשֿפדיא 
 לובט צו הקב"ה 

גלובט איז זיין היילגיגר גיערטר 
 גאט זיין  וןֿפנאמן 

 קיניגרייך 
 צו איביג אונ' אימר: 

 
זאגן אויף דוד  מיםֿכאונזרי ח

יו השלום אין דער צייט להמלך ע
 רֿפדש ער האט אויש גיהאט דש ס

תהילים האט ער זיך וואש גאנץ 
הוך מוטיג גיהלטן אונ' זאגט צו 
גאט ליבר הער גאט איז דען 

אויף  נישֿפאונטר אלי דייני בשע
האנדן דער אזו  ארֿפדער ערדן 

דיר  ארֿפגיזאנג אונ' לוב  ילֿפ
גיזאגט האט אז איך דיא זעלביגי 

 יגטֿפשטונד האט זיך ג צייט אונ'
צו דוד המלך אונ'  ראשֿפאיין 

 צפרדע אומרת שיר.  
 כבוד מלכותו לעולם  ברוך שם

 ועד:
 

 דיא  ֿפראש זאגט 
 לובט צו הק"בה 

 גלובט איז זיין הייליגר גיערטר 
 גאט זיין  וןֿפנאמן 

 קיניגרייך 
 צו איביג אונ' אימר:

 
 דוד  אונזרי חֿכמים זאגן אויף

 המלך עליו השלום אין דער צייט 
 דש ער האט אויש גיהאט דש 

 תהילים האט ער זיך וואש  רֿפס
 גאנץ הוך מוטיג גיהאלטן אונ' 

 זאגט צו גאט ליבר הער גאט איז 
  ניסֿפדען אונטער אלי דייני בשע

 האנדן דער  ארֿפאויף דער ערדן 
דיר גיזאגט  רֿפגיזאנג אונ' לוב  ילֿפאזו 

דיא זעלביגי צייט אונ' האט אז איך 
צו  ראשֿפאיין  יגטֿפשטונד האט זיך ג

 דוד המלך אונ' זאגט ווידר דוד 

 צפרדע אומר 
 כבוד מלכותו לעולם ועד:ברוך שם 

 
 

 זאגט  ראשֿפדער 
  רגלובט זייא דע

 קייטֿכזיין הערלי וןֿפ –נאמן 
 קיניגרייך 

 אין דער איביגהייד: 

 

                                                             
 .Frosch, ע"ע  657- 656, עמ' סמנטיקה היסטוריתתרגום: צפרדע; ראו טים,   122
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זאגט ווידר דוד המלך זייא ניט 
מיט דיין לובן  123רטיגֿפאזו הא

אונ' גיזאנג זיך דוא מיך אן וויא 
איך קליין אונ' שֿפל בין דא לוב 
איך אונ' זינג מין צו דען ליבן גאט 
אז דוא אונ' ניט דאש אליין אז 

אונ' לוב דאש גיזאנג  איך זינג
אונ' לוב וואש איך טוא צו גאט 
דיא זעלביגי לוב גוועלטיגט 

 איטליֿכש לוב 
 
 

דרייא טויזנט בייא שפיל אז דער 
פסוק זאגט )וידבר שלושֿת 
אלֿפים משל ויהי שירו חמשה 

  124ואלף(
 דאש איז טייטש אונ' ער רידט 

דרייא טויזנט בייא שפיל אונ' 
יזנט אונ' זיין לוב ווארן ֿפינף טו

ניט מין דאז אליין איך טוא נאך 
איין גרעשרי מצוה אז דוא אונ' 
דיא מצוה טוא איך גאנץ אוֿפט 
עש איז איין בשעֿפניס ֿפאר 

דאש ים אונ'  125האנדן אן בארטן
זיין שפייז איז אלש ֿפון וואשיר 
אונ' ווען דיא צייט קומט אז דאש 
זעלביג בשעֿפניס הונגריג איז 

ים מונד נעמט עש מיך אין זיינ

  רטיגֿפהמלך זייא ניט אזו הא
 מיט דיין לובן אונ' גיזאנג זיך 

 דוא מיך אן וויא איך קליין און 
 בין דא לוב איך אונ' זינג  לֿפש

 מין צו דען ליבן גאט אז דוא 
 אז איך זינג  אונ' ניט דאש אליין

 אונ' לוב דאש גיזאנג אונ' לוב 
 וואש איך טוא צו גאט דיא 

 זעלביגי לוב גוועלטיגט איטליֿכש לוב 
 
 

 דרייא טויזנט בייא שפיל אונ' 
 טויזנט אונ'  ינףֿפזיין לוב ווארן 

ניט מין דאז אליין איך טוא נאך 
 גרעשרי מצוה אז דוא אונ' 

 
 
 
 
 

  טֿפדיא מצוה טוא איך גאנץ או
  רֿפ ניסֿפעש איז איין בשע

 האנדן אן בארטן דאש ים 
וואשר  וןֿפאונ' זיין שפייז איז אלש 

אונ' ווען דיא צייט קומט אז דאש 
הונגריג איז נעמט עש  ניסֿפזעלביג בשע

 מיך אין זיינם מונד אונ' עשט מיך דיא 
 מצוה טוא איך אונ' מאך 

                                                             
 .hofart, ע"ע  181.5: 56, עמ' פאריז אונ' וויענהתרגום: מלא בגאווה; ראו, טים,  123

 בהמשך לסינופסיס. 3.7ראו מקורות תרגום לפרק שירה ביידיש, להלן סעיף  124

 . bartenMHGע"ע  גרים,; ראו ביאור המבי"ט לפרק שירה, תרגום: עצמות לויתן  125
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אונ' עשט מיך דיא מצוה טוא 
איך אונ' מאך בשטעטיגן דען 
פסוק איז דיין ֿפיינד הונגריג גיב 
אים ברוט צו עשין איז ער 

אים וואשר צו  בדארשטיג גי
 126טרינקן דען מיט דען שארשטו

אויף דעם קאפף דיינם ֿפיינד 
גברענטי קולן אונ' ווערשט 
בצאלט ווערן מיט גוטן ֿפריד: 

יר מענשן אלי גאט דרום טוט א
לובן דען אלמעֿכטיגן הערין צו 

  127איביג אונ' אימר:

 בשטעטיגן דען פסוק איז דיין 
 ים ברוט צו הונגריג גיב א יינדֿפ

 עשן איז ער דארשטיג גיב אים 
 וואשר צו טרינקן דען מיט 
 שארשטו אויף דעם קאפף 

גברענטי קולן אונ' ווערשט  יינדֿפדיינם 
 בצאלט ווערן מיט 

 . דרום טוט איר רידֿפגרוסן 
 מענשן אלי גאט לובן דען 

 אלמעֿכטיגן הערן צו איביג 
 אונ' אימר:

 
 

  

                                                             
 כ"ב(. -לחם ואם צמא השקהו מים: כי גחלים אתה חתה על ראשו וה' ישלם לך" )משלי, כ"ה, כ"א  שאר'ס דו = חותה. כפי שנאמר בפסוק: "אם רעב שונאך האכלהו 126

 בהמשך לסינופסיס. 3.7ראו מקורות תרגום לפרק שירה ביידיש, להלן סעיף  127
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 ׂשממית 3.5

 :תרועה בצלצלי הללוהו שמע בצלצלי הללוהו. אומרת שממית

Ⅰ 
 1663כתב יד המבורג, 

 

Ⅱ 
פרק שירה, דפוס אמסטרדם, 

1692 

Ⅲ 
 אין

 

Ⅵ 
, מנחה קרבן סדר

 (1725"ה )תפ, אמסטרדם
 

Ⅴ 
יד מאויר -פרק שירה, כתב

(1740)? 

Ⅳ 
, ובקשות תחינות סדר

 1783 פיורדא
 

שממית אומרת. הללוהו 
בצלצלי שמע הללוהו 

 בצלצלי תרועה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זאגט  128איין שפין
זיֿכט גאטש וואונדר 
נעמט איין משל ֿפון מיר 
וויא מיר האט גאט שֿכל 

 וויא איֿך מיר קאן גגעבן 

 ׂשממית אומרת. 
 הללוהו בצלצלי שמע 

 הללוהו בצלצלי תרועה: 
 
 

שממית הוא עכביש בלשון 
אשכנז שפין ובישעיה סימן 
נ"ט וקורי עכביש יארגו: 

' ל' שממית בידים ובמשלי סי
תתפש. פירש הרלב"ג היא 
בריה קטנה בחכמתה תעשה 
יריעה כמו רשת ובה תתפש 
הזבובים והדבורי' ובהם תשיג 

  131מזונה וכו'(
 

 איין שפין זאגט 
 זיֿכט גאטש וואונדר 

 נעמט איין משל ֿפון מיר
וויא מיר האט גאט שֿכל  

 גגעבן וויא איֿך מיר קאן 

 שממית: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איין שפין זאגט 
 זיֿכט גאטש וואונדר 

 מיר  וןֿפנעמט איין משל 
ווי אמיר האט גאט שֿכל גגעבן 

 וויא איך מיר קאן 

 שממית אומר 
 הללו בצלצלי שמע 

 הללוהו בצלצלי תרועה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דיא שפין זאגט 
 
 
 
 
 

שממית מה הם אומרים 
הללו בצלצלי שמע 
 הללוהו בצלצלי תרועה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 די שפין זאגט 
 
 
 
 
 

                                                             
 . SpinneMHG, ע"ע, לקסר; špin, ע"ע  659 – 658, עמ' סמנטיקה היסטוריתתרגום: עכביש; ראו טים,  128

 בהמשך לסינופסיס. 3.7ראו מקורות תרגום לפרק שירה ביידיש, להלן סעיף  131
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איין הויז בויאן אום מיין 
ֿפיינד ֿפליגן אונ' בינן צו 
ֿפאנגן אונ' דער מיט מיֿך 
צו דר נערן צו מיין עשין 
אונ' אויף דען טוא איך 
לובן גאט גלייֿך אז מיט 

מכל שכן  129טרומיטן
דער מענש דער דא האט 
מין ֿפרשטנד ֿפון גאט אונ' 
זיין בדערֿפניס זיינן 

יז אונ' גרעשר ֿפון שפי
אלרלייא אז ער דרויף 
האט צו לובן מיט גזאנג 

  130אונ' שאלן
 

צו גידענקן דיא גרושי 
וואנדר ֿפון גאט דעם 

 הערן אלמעֿכטיגן:

מאֿכן אונ' מיין  איין הויז
ֿפיינד ֿפליגן אונ' בינן צו ֿפאנגן 

 אונ' דער מיט מיך 
 צו דר נערן צו מיין עשין 
 אונ' אויף דען טוא איך 

לובן גאט גלייך אז מיט 
 טרומיטן מכל שכן דר 

 מענש דער דא האט מין 
 גאט אונ' וןֿפשטנד  רֿפ

 זיינן  ניסֿפזיין בדער
שפייז אונ'  וןֿפגרעשר 
 אז ער דרויף  אלירלייא

 האט צו לובן מיט גיזאנג 
 אונ' שאלן 

 
צו גידענקן דיא גרושי וואונדר 

 גאט דעם  וןֿפ
 132הערן אלמעֿכטיגן:

מאֿכן אום מיין  איין הויז
 און בינן צו  ליגןֿפ יינדֿפ
 אונ' דער מיט מיך  אנגןֿפ

צו דער נערן צו מיין עשין אונ' 
 אויף דען טוא איך 

לובן גאט גלייך אז מיט 
 טרומיטן מכל שכן דר 

 מענש דער דא האט מין 
 גאט אונ'  וןֿפשטאנד  רֿפ

 זיינן  נישֿפזיין בדער
 שפייז אונ'  וןֿפגרעשר 

 דרויף  אלר לייא אז ער
 האט צו לובן מיט גיזאנג 

 אונ' שאלן 
 

צו גידענקן דיא גרושי וואונדר 
 גאט דעם  וןֿפ

 הערן אלמעֿכטיגן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לוב אים מיט שאל. 
 לובט אים מיט 

 :134שאלונג 133שאלימייאן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לובט אים מיט שאל. 
לובט אים מיט 
 שאלימייען דיא שאלונג:

 

  

                                                             
 , ע"ע טרומיטן. 487הערה [, 281סטנזה ], 326, עמ' בבא דאנוטונהרוזנצווייג,  ; ראוtrumejt, ע"ע  593 – 592, עמ' סמנטיקה היסטוריתראו טים,  נגן בחצוצרה;תרגום: ל 129

 , ע"ע שאלן.489, עמ' בבא דאנטונהתרגום: צלילי תרועה; ראו רוזנצווייג,  130

 .3.1ראו רשימת מקורות ופירושים בהמשך, סעיף  132

 .schalemei'en , ע"ע603 – 602, עמ' סמנטיקה היסטוריתתרגום: מצלתיים; ראו טים,  133

 .387הערה [, 197סטנזה ], 294, עמ' בבא דאנטונה; ראו רונזצווייג, schalung, ע"ע  036 – 602, עמ' סמנטיקה היסטוריתשמע; ראו טים, -תרגום: צלצלים, צלצלי 134
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 זרזיר  3.6

 מה הוא אומר. ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים  זרזיר

 :יי ברך זרע הם כי יכירום רואיהם כל

Ⅰ 
 1663כתב יד המבורג, 

 

Ⅱ 
פרק שירה, דפוס 

 1692אמסטרדם, 

Ⅲ 
פרק שירה 
ושבעים ושתיים 
פסוקים ואני 

מאמין, 
פרנקפורט, 

1700)?( 
 

Ⅳ 
 קרבן מנחה,  סדר

 (1724"ה )תפ, אמסטרדם

Ⅴ 
יד -פרק שירה, כתב

, אמסטרדם מאויר
(1740 )? 

Ⅵ 
 פיורדא, ובקשות תחינות סדר
1783 

 

מה הוא אומר. ונודע זרזיר 
בגוים זרעם וצאצאיהם 

 בתוך העמים 
 כל רואיהם יכירום כי 

 הם זרע ברך יי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מה הוא אומר. זרזיר 
ונודע בגוים זרעם 
 וצאצאיהם בתוך העמים 
כל רואיהם יכירום כי הם 

 זרע ברך יי:
 
 

הוא כלב הצד חיה  זרזיר
ועוף ובמשלי סימן ל' 
בפסוק זרזיר מתנים 

ב"ג הוא הכלב לפירש הר
הדק מתנים שיוליכוהו 
הצידים לצוד שהוא קל 

  136:המרוץ ע"ש
 
 

 אין עברית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה הוא אומר. זרזיר 
 ונודע בגוים זרעם 

 וצאצאיהם בתוך העמים 
 כל רואיהם יכירום כי 

 הם זרע ברך יי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מה הוא אומר. זרזיר 
ונודע בגוים זרעם 

 וצאצאיהם בתוך העמים 
 כל רואיהם יכירום כי 

 הם זרע ברך יי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה הוא אומר. זרזיר 
 ונודע בגוים זרעם 

 וצאצאיהם בתוך העמים 
 כל רואיהם יכירום כי 

 הם זרע ברך יי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 לסינופסיס.בהמשך  3.7ראו מקורות תרגום לפרק שירה ביידיש, להלן סעיף ַזְרִזיר ָמְתַנִים אֹו ָתִיש ּוֶמֶלְך ַאְלקּום ִעמו; משלי, ל', פס' ל"א:  136
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 דער יאג הונט 

 
 זאגט 

 ווי זאל מן גאט ניט 
משיח  לובן דען אין טעגן

אז גאט ווערט שיקן צו 
 אויז ליזן דיא ישראל 

 אויז דען גלוֿת דש 
זעלביג מאל ווערן זיין דער 

 קענט דיא קינדר ישראל 
 אונטר אלי אומוֿת 

 העולם ווער עש ווערט 
 זיא זעהן ווערט בקענן 
  135אז זיא זיין איין זאמן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גאט  וןֿפאיין גבענשט 
 

 
  זרזר

 דער יאג הונט 
 זאגט 

וויא זאל מען גאט ניט 
לובן דען אין טעגן משיח 
אז גאט ווערט שיקן צו 
אויז ליזן דיא ישראל 
אויז דען גלוֿת דאש 
זעלביג מאל ווערן זיין דר 
 קענט דיא קינדר ישראל 

אונטר אל די אומוֿת 
העולם ווער עש ווערט 
זיא זעהן ווערט בקענן אז 

 איין זאמן  זיא זיינן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גאט  וןֿפאיין גבענשט 
 

 
 דער ראבמין  איין

זרזיר  הייסט
  זאגט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זאמין' איר אונ
 אונטער ווערט

 עלקעירֿפ דיא
 ווערן ביקענט

 נאךאונ' איר 
 צווישן קומלינג

אל  עלקירּפ דיא
 ווערין זעהן דיא
 דז קעניןקער  זיא
זיינין איין  זיא

 גאטדאז  זאמין
 האט גיבענשט

 
 דער יאג הונט 

 
 זאגט 

 וויא זאל מען גאט ניט 
 לובן דען אין טעגן משיח 

 גאט ווערט שיקן צו אז 
 אויז ליזן דיא ישראל 

 אויז דען גלוֿת דאש 
 זעלביג מאל ווערן זיין 

 דר קענט די קינדר 
 ישראל 

 אונטר אל דיא אומוֿת 
 העולם ווער עש ווערט 
 זיא זעהן ווערט בקענן 
 אז זי זיינן איין זאמן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גאט  וןֿפאיין גבענשט 
 

 
 דער יאג הונד 

 
 זאגט 

 
 
 
 
 
 

אונ' עז ווירט דרקענט 
 ווערדין 

 . עלקרֿפאונטר דיא 
 
 

איהר זאמן אונ' איר אויז 
גנג ווירט דרקענט ווערדן 

 . עלקרֿפצווישן דיא 
אלי דיא זעהן ווערדן ווערן 
זיא קענן דאז זיא זיינן 

  זיאדז  דיא זרע
 
 
 
 

 גאט גיבענשט האט: 

 
  138איין מין ראֿב

 דער היישט זרזיר 
 זאגט 

 
 
 
 
 
 

 אונ' איר נאמן 
 ווערט 

  עלקערֿפאונטר די 
 

איר נאך  ---ביקאנט ווערן 
 קימלונג 

 
 עלקערֿפצווישן די 

 אל די זעהן ווערן 
 זי דרקענן דש זיא 

 זיינן איין זאמן דש 
 
 
 

 גאט גבענשט הט:
 

                                                             
 . samenMHG, ע"ע גריםתרגום: זרע; ראו  135

אצל עורב, אלא מפני  זרזיר כל המחובר לטמא, טמא... רבי אליעזר אומר: לא לחינם הלךהוא ציפור ממין העורבים: " זרזיר, לשון התלמודב ; aberMHG, ע"ע  לקסרתרגום: עורב שחור; ראו  138

 , צב, ב(.בבא קמא) "שהוא מינו
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 ווען זיא היינט  ילוֿפדען א
נאך גלייך אין גלוֿת זיינן 
דער קענט מן דען יהודי 
איבר אלש ער איין בר 
ישראל איז אן דרייא 
ארלייא זאֿכן דער סימן 

 דש  צ ל םאיז דרויף: 
 מאֿכט  צאיז גמיינט דיא 

 ארֿפצורה דער יהודי איז 
ענדרט מיט זיין מצוֿת 
וואש ער האט אויף זיין 

 פנים דש זעלביג איז 
 זאל ניט אום רינגלין מן 

 בארד:  וןֿפדיא פיאוֿת 
 
 

אויך מיט מצוֿת מילה 
וואש מיא הבן אן אונזר 

 מאֿכט לשון  ללייב: 
 מן דער קענט דעם 

יהודי אן זיין לשון: דש 
 מ דריטי איז דיא 

 ימאֿכט מלבוש דער יהוד
 ווערט דער קענט אן זיין 

מצוֿת וואש ער האט אן 
ציציֿת אונ'  זייני קליידר

 אויך איסור שעטנז: 

 
 
 

 היינט ווען זיא  ילוֿפדען א
נאך גלייך אין גלות זיינן 
דער קענט מען דען יהודי 
איבר אל אז ער איין בר 
ישראל איז אן דרייא 
ארלייא זאֿכן דער סימן 

 דאש  צלםאיז דרויף: 
 מאֿכט  צאיז גמיינט דיא 

  ארֿפצורה דער יהודי איז 
ענדרט מיט זיין מצות 
וואש ער האט אויף זיין 
פנים דאש זעלביג איז 
 מען זאל ניט אום רינגלן 

 קאפף  וןֿפדיא האר עקן 
 דארבן  ארֿפאונ' זאל ניט 

 בארד:  וןֿפדיא פיאוֿת 
אויך מיט מצוֿת מילה 
וואש מיר האבן אן אונזר 

מאֿכט לשון  למדלייב: 
עם יהודי מען דער קענט ד

אן זיין לשון: דאש דריטי 
מאכט  מםאיז דיא 

מלבוש דער יהודי ווערט 
 דער קענט אן זיין 

מצוֿת וואש ער האט אן 
זיין קליידר ציציֿת אונ' 

 אויך איסור שעטנז 
 

דרייא זאֿכן  וןֿפאונ' אויך 
וועגן האט הקב"ה דיא 
ישראל אויש גלוֿת מצרים 
אויש גצוגן איינש ווייל 

 
 
 

נאך היינט ווען זיא  ילוֿפדען א
גלייך אין גלוֿת זיינן דער 

 קענט מען דען יהודי 
איבר אל אז ער איין בר 

 ישראל איז אן דרייא 
 אלרייא זאֿכן דער סימן 

 דאש צלם איז דרויף: 
מאֿכט  צאיז גמיינט דיא 

 ארֿפצורה דער יהודי איז 
 ענדרט מיט זיין מצוֿת 

וואש ער האט אויף זיין פנים. 
 דאש זעלביג איז 

 זאל ניט אום רינגלן מען 
 קאפף  וןֿפדיא האר עקן 
 דארבן  ארֿפאונ' זאל ניא 

 בארד:  וןֿפדיא פיאוֿת 
 אויך מיט מצוֿת מילה 

וואש מיר האבן אן אונזר 
 מאֿכט לשון  למדלייב: 

 ווען דר קענט דעם 
יהודי אן זיין לשון: דאש 

  מםדריטי איז דיא 
מאֿכט מלבוש דער יהודי 

ין ווערט דער קענט אן זי
 מצוֿת ווש ער האט אן 

 זיין קליידר ציציֿת אונ' 
 אויך איסור שעטנז:
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וארנט גוועזן זיא זיין גו
זנוֿת דאש אנדרי אז  וןֿפ

ענדרט האבן  ארֿפזיא ניט 
אירי נאמן אונ' אויך איר 
שפראך אונ' דארום האט 
גאט אויך געבן דען הונט 

שטאנד אין  ארֿפדען 
מצרים אז ער האט אויף 
קיין בר ישראל זיין צונג 
אונ' שפראך ניט טון 
וועטשן נייארט זיא זיין 

אויש גנגן אזו  רייאֿפ
אין  137ווערט זיין אי"ה

טעגן משיח במהרה 
בימינו דארום טוט לובן 
גאט דען אלמעֿכטיגן 

 הערן: 
 

 

 

                                                             
 אם ירצה השם. 137
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 ממצאים 3.7

 :כדלקמן הם הגרסאות בין הזו ההשוואה מתוך שעלו הבולטים הממצאים

 ואני פסוקים ושתיים ושבעים שירה פרקבלא בכל הגרסאות יש את כל הבריות. למשל,  .1

 ,אין די גנצי ניין חדשים זאלין זגין אונ' איין טייטשי תחינה וואש דיא ווייבר, מאמין

( הצפרדע אינה מופיעה כלל. 1783, פיורדא )תחינות ובקשות' סדר'?( וב1700פרנקפורט )

המשותף בין שתי הגרסאות הללו הוא ששני החיבורים שייכים לתחום התחינות. לעומת 

, ושבעים ושתיים פסוקים ואני מאמין שירה פרקבזאת, השממית שאינה מופיעה 

(. נראה שכפי 1783, פיורדא )ובקשות תחינות סדר?( מופיעה דווקא ב1700פרנקפורט )

ביידיש היו כמה גרסאות ' שירה פרקגם ל' 139שלפרק שירה בעברית היו כמה וכמה גרסאות,

אה בכוונה שונות. משום כך, לא ניתן לומר בוודאות אם ברייה כזו או אחרת נשכחה או הוצ

 תחילה.

אונ' איין טייטשי תחינה וואש , מאמין ואני פסוקים ושתיים ושבעים שירה פרקהחיבור  .2

?( חריג וייחודי. חיבור זה, 1700, פרנקפורט )דיא ווייבר אין די גנצי ניין חדשים זאלין זגין

 'שירה פרקכולל ההקדמה, נכתב כולו ביידיש, שלא כנהוג ביתר הגרסאות האחרות של '

ביידיש שבדקתי )התיבה העברית ומתחתיה התיבה המקבילה ביידיש. אין ספק שמהדורה 

קהל הקוראות(  –זו יוצאת דופן, ומעלה שאלות לגבי ייעודה וקהל הקוראים )במקרה זה 

דיא ווייבר אין די אונ' איין טייטשי תחינה וואש שלה. זאת, כפי שניתן ללמוד מהכותרת "

 מתוך ההקדמה:  " ]הדגשה שלי, ד.מ.[ וגםזאלין זגין חדשים גנצי ניין

ר איז צו זאגין דז ֿכט דָאך דז איין גרושר שֿכזי ֿפרומי ווייברנון אירי ליבה 

ט אונ' ֿפון לשון הקודש אויף עברי ֿכפרק שירה דרום האבין מירש ביטרא

 טגי תחינה ֿפון לשון הקודש אויףֿכט ]...[ אזו אך האבין מיר איין מעֿכגיברא

ווערן אך מתפלל זיין אין  נשיםט אונ' אין דען זכות אז דיא ֿכטייטש גיברא

  140דען גלות ]...[

ראו איזה שכר גדול הוא לומר 'פרק שירה'.  נשים מאמינותוכעת  תרגום:

והחלטנו להביא זאת מלשון הקודש ליידיש ]...[ כמוכן הוספנו  לכן חשבנו

                                                             
 .181 – 170, פרק ה', עמ' פרק שירהאריה, -פי גרסאות" בתוך בית-ראו "מיון על 139

 . 11ראו נספחים, פריט מס'   140



 

60 
 

יוכלו גם נשים תחינה אדירה שתורגמה מלשון הקודש ליידיש, ובזכות זה 

 להתפלל בגלות ]...[.

 ]הדגשות שלי, ד.מ.[

' ביידיש לצד תחינות המיועדות שירה פרקייתכן כי המדפיס החליט לקבץ בספר זה את '

כי אין הכרח או סיבה מוצדקת להוסיף גם את הטקסט העברי של לנשים, ולכן הוא חשב 

 .'פרק שירה'

' ביידיש שהבאתי בסינופסיס ניתן להסיק כי שירה פרקהשונות של ' הגרסאות מהשוואת .3

 ותוספותמיוחד ליידיש, הכולל הערות  עיבודהתרגום אינו מילולי, אלא מובא בפני הקורא ב

[ אני מביאה את המקורות והפירושים 3.7הסינופסיס ]סעיף  בסוףממקורות שונים. 

 פרק' אודותעל  פירושים מעניין לציין כי עיקר תוספות אלה הוא. תרגוםה שבהם השתמשש

 שפורסמו בעברית.  'שירה

 

 ביידיש 'פרק שירה'פירושים ומקורות ל 3.8

אומרים. המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד:  כוכבים .1

)נחמיה ט( )ואומר( אתה הוא יי לבדך אתה עשית את השמים ושמי השמים וכל צבאם 

הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם וצבא השמים לך 

 משתחוים: 

 
 (1692)אמסטרדם,  ביידיש 'פרק שירה' 

 
 מקורות ופירושים 

 די שטערין זאגן דען שֿבח 
צו הקב"ה דיא לערנר תלמידי חֿכמים דיא 

 אירה חֿכמה  וןֿפצדיקים דיא ווערן לייֿכטן 
 
 
 
 
 
 
 

 ילֿפאז לויטרקייט דאש הימלש אונ' דיא דא 
 מאֿכין  רוםֿפלייט גרעֿכט אונ' 

 
 

 ווערן לייֿכטן אז וויא שטערן צו איביג זאגן 
 קינגט גאט האט גקינגט זא גאט 

]...[ הכוכבים נותנים מעלה  :141פירוש המבי"ט
ויתרון לרקיע יותר מהם שהמשכילים שיש 
להם יתר שאת על מצדיקי הרבים הם יזהירו 
כזוהר הרקיע, כי זהרה היא יותר מזוהר 
הכוכבים, ]...[ ודמה הכתוב המשכילים לזוהר 

בר מתוך דבר הרקיע, כי להשכלה ולהבנת ד
אין תכלית ורוחב לב נבון אין חקר כמו זוהר 
הרקיע בהפלגתו, ומצדיקי הרבים ככוכבים 
שיש להן הוראה לטובה על מצדיקי הרבים 
שמשפיעים מצדקתם לרבים כמו הם, כאין 
המזל מורה רע לישראל קיים, כי על ידי 
תשובה ומעשים טובים נקרע גזרת המזל, והרי 

אה לטובה ולא לרעה שהכוכבים יש להם הור
למצדיקי הרבים, ולכן אמר והמשכילים 
יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים 
ככוכבים, ]...[ ולכן אמר הכתוב ה' ימלוך 

                                                             
 וניציאה של"ו. פירוש פרק שירה ]בסוף בית אלוהים[,משה בן יוסף מטראני,  141
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לעולם ועד, ומה שאמר הכתוב ימלוך ה'  גאט ווערט קינגן:
לעולם אלהיך ציון וגו', ירצה לומר ימלוך ה' 
לעולם עולמו של יובל שהוא כמו דור אחד, וכן 

יון בכל דור ודור, כי לכל דור ימלוך אלהיך צ
הוא כמו מלכות בפני עצמו, כי בתחלה כל דור 
ודור מכירים מלכותו יתברך, ולכך אמר ימלוך 
כלומר בכל דור ודור הרי כאלו מולך מחדש 
לדור ההוא, ועכ"ז הוא מלך לעולם כמ"ש ה' 
מלך עולם ועד בלא הפסק אלא שמתחדש 

 ..[מלכותו אחר שעבר דור אחד לדור אחר ].
 

 

 

 :ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך. שיר אומרת צפרדע .2
 

 מקורות ופירושים  ביידיש 'פרק שירה'
 זאגט לובט צו הקב"ה  ראשֿפדיא 

 וןֿפגלובט איז זיין הייליגר גיערטר נאמן 
 גאט זיין קיניגרייך צו איביג אונ' אימר: 

 
יו לזאגן אויף דוד המלך ע מיםֿכאונזרי ח

השלום אין דער צייט דש ער האט אויש 
תהילים האט ער זיך וואש  רֿפגיהאט דש ס

גאנץ הוך מוטיג גיהלטן אונ' זאגט צו גאט 
ליבר הער גאט איז דען אונטר אלי דייני 

האנדן דער  ארֿפאויף דער ערדן  נישֿפבשע
דיר גיזאגט  ארֿפגיזאנג אונ' לוב  ילֿפאזו 

שטונד  האט אז איך דיא זעלביגי צייט אונ'
צו דוד המלך  ראשֿפאיין  יגטֿפהאט זיך ג

אונ' זאגט ווידר דוד המלך זייא ניט אזו 
מיט דיין לובן אונ' גיזאנג זיך  רטיגֿפהא

בין  לֿפדוא מיך אן וויא איך קליין אונ' ש
דא לוב איך אונ' זינג מין צו דען ליבן גאט 
אז דוא אונ' ניט דאש אליין אז איך זינג 

אונ' לוב וואש איך  אונ' לוב דאש גיזאנג
טוא צו גאט דיא זעלביגי לוב גוועלטיגט 

 לוב  שֿכאיטלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]...[  פירוש המבי"ט:
 
 
 

כי מה שזחה דעתו של דוד עליו כשסיים  ונאמר
ספר תהלים שאמר יש בריה שבראת בעולמך 
שאומר שירות ותשבחות יותר ממני היה מפני 
שסיים בכל הנשמה תהלל יה הללויה שנזרקה 
מפיו ברוח הקדש, ועל זה אמר יש בריה 
שבראת בעולמך שאומרת שירות והוא גם כי 

ספר כל הנשמות מהללים אותך כמו שסיימתי ב
תהלים, ורמז במה שאמר יש בריה שבראת 
בעולמך ולא אמר יש בריה בעולם, להורות על 
המינים הראשונים שנבראו בעולם קודם 
בריאת אדם כי העולם היה מיוחס לו יתברך, 
כי אחר שנברא אדם נאמר בו וירדו בדגת הים 
ובעוף השמים וגו' ובכל הארץ וגו' וכתיב 

מינים הראשונים והארץ נתן לבני אדם, ואלו ה
שנבראו אז היה להם יתר שאת ומעלה על 
המשתלשלים מהם להיותם יציר מאמרו 
יתברך שאמר שיהיו, והיו בגדר וערך מה שהיה 
לו לאדם הראשון יתר שאת ומעלה בחכמה 
ובמדות מכל זרעו הבאים אחריו להיותו יציר 
כפיו של הקב"ה, ]...[ועל זה נזדמנה לו צפרדע, 

ו ומחשבתו כי הצפרדע כלומר עלה בדעת
הראשונה יכולה לענות לו ולומר אל תזוח דעתך 
עליך שאתה כיציר כפיו של הקב"ה שאני יציר 
מאמרו יתברך ואני אומרת שירות ותשבחות 
לאל יתברך כפי ערכי בהיותי בע"ח שורץ על 
הארץ יותר ממך ולא עוד אלא על כל שירה 

 ]...[ ולכך אמר :'שאני אומרת ממשלת עליה כו
יש בריה שבראת בעולמך והם בריות בעלי נפש 
הצומחת וחיונית אשר הם נבראים כולם יחד 
בגוף ונפש מן העולם הזה, וכמו שאמר הכתוב 
תוצא הארץ נפש חיה וגו', לא כמין האנושי כי 
נשמתו אצולה מאתו יתברך כמו שכתוב ויפח 
באפיו נשמת חיים, ועל זה נזדמנה לו בדעתו 

ומר אל תזוח דעתך עליו צפרדע אחת שתוכל ל
בהיות לך השארות נפש להלל לא יתברך בעולם 
הזה ובעולם הבא, שגם כי אין לי השארות נפש 
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דרייא טויזנט בייא שפיל אז דער פסוק 
משל ויהי שירו  יםֿפזאגט )וידבר שלושֿת אל

חמשה ואלף( דאש איז טייטש אונ' ער 
 רידט 

שפיל אונ' זיין לוב  דרייא טויזנט בייא
טויזנט אונ' ניט מין דאז אליין  ינףֿפווארן 

איך טוא נאך איין גרעשרי מצוה אז דוא 
עש איז  טֿפאונ' דיא מצוה טוא איך גאנץ או

האנדן אן בארטן דאש  ארֿפ ניסֿפאיין בשע
וואשיר  וןֿפים אונ' זיין שפייז איז אלש 

אונ' ווען דיא צייט קומט אז דאש זעלביג 
הונגריג איז נעמט עש מיך אין  ניסֿפבשע

 זיינים מונד אונ' עשט מיך 
דיא מצוה טוא איך אונ' מאך בשטעטיגן 

הונגריג גיב אים  יינדֿפדען פסוק איז דיין 
אים  בברוט צו עשין איז ער דארשטיג גי

וואשר צו טרינקן דען מיט דען שארשטו 
גברענטי קולן  יינדֿפאויף דעם קאפף דיינם 

 ווערן מיט  אונ' ווערשט בצאלט
 : דרום טוט איר מענשן רידֿפגוטן 

  טיגןֿכאלי גאט לובן דען אלמע
 הערין צו איביג אונ' אימר:

 

אני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך בעולם 
הזה, והיתה היא ראשונה להשיב בדבר של 
קדושה ושבח ה' מפני שהיא גדלה בשפת 
הנהרות והיאורים והרי היא כאלו גדלה במים 

ץ ויש לה חיות בשני המקומות לא כדגים ובאר
שאין להם חיות חוץ למים, ויש בה מתועלות 
הנבראים מן הארץ והנבראים מן המים והיא 
שלוחה להשיב על כולם, ועל זה אמרה יותר 
ממך כי יש לי חלק בשני מינים הנזכרים ואני 
אומרת שיר ושבח לאל יתברך משני פנים והם 

 ם, שלשה מצד שהוא מורכב משניה
וזהו שאמרה ולא עוד אלא שאני ממשלת על 
האל יתברך ג' אלפים משל כדכתיב וידבר 
שלשת אלפים משל כו' כל אחד מן השלשה 
ירדוף אלף, והוא רמז להפלגת השיר והשבח 

 אשר היא אומרת כפי ערכה ]...[ 
 
 
 
 
 
 
 

 עוסקת שאני עוד ולא הצפרדע שאמרה כמו
 פרנסתו שאין אחד מין שיש' כו גדולה במצוה

 ואוכלני נוטלני רעב וכשהוא המים מן אם כי
 רעב אם( כה משלי) שנאמר מה לקיים' כו

 חותה אתה גחלים כי' וגו לחם האכילהו שונאך
 לה המיוחדת השירה היא וזו', וגו ראשו על

 ושירי במשלי ומשוררת שממשלת מה מלבד
 בנביעתם הנהרות ז"ועד. דעתה לפי שלמה

 כף ימחאו נהרות זו שירה אומרות והתנועעם
 :ירננו הרים יחד

 כל על הצפרדע ותעל קדמה כי ראינו
 ובגאותה ובקדימתה בשירתה המשוררים

, לאל בהלולוה המינים ולשאר לשחקים
 עוסקת והיותה משל אלפים' ג ממשלת והיותה
 ושאר השחקים הוזכרו ולסבתה, גדולה במצוה

 ובארץ בשמים התנא והתחיל, המשוררים מיני
, הארץ צבאות בפרטי כך ואחר, הכל הכוללים

 ואילים שרצים מעינות ימים דגים לויתן מדבר
 חלקיה גם שירה אומרת שהארץ גם כי, שבהם
 כל בו שנאמר האדם כמו, שירה לומר ראוים

 נפשי ברכי וכתיב כמוך מי' ה תאמרנה עצמותי
 בכל כי להורות, קדשו שם את קרבי וכל' ה את

 מה, שנבראו למה תועלת בהם יש הארץ חלקי
 הארץ רוב כי, אחר בחלק יש זה בחלק שאין
 יתברך האל שאמר אחר גם במים מכוסה היא
 אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו

 הארץ כדור אז שנתגלה, כן ויהי היבשה ותראה
 הים והוא אוקינוס בים מכוסה נשארת וחציה
 .הגדול
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 :תרועה בצלצלי הללוהו שמע בצלצלי הללוהו. אומרת שממית .3
 

 (1692ביידיש )אמסטרדם,  'פרק שירה'
 

 מקורות ופירושים 

ׂשממית אומרת. הללוהו בצלצלי שמע 
 הללוהו בצלצלי תרועה: 

 
 
 

שממית הוא עכביש בלשון אשכנז שפין 
ובישעיה סימן נ"ט וקורי עכביש יארגו: 
ובמשלי סי' ל' שממית בידים תתפש. פירש 
הרלב"ג היא בריה קטנה בהכמתה תעשה 
יריעה כמו רשת ובה תתפש הזבובים 

 והדבורי' ובהם תשיג מזונה וכו'(
  

איין שפין זאגט זיֿכט גאטש וואונדר נעמט 
יר וויא מיר האט גאט שֿכל מ וןֿפאיין משל 

גגעבן וויא איֿך מיר קאן איין הויז מאֿכן 
אונ'  אנגןֿפאונ' בינן צו  ליגןֿפ יינדֿפאונ' מיין 

דער מיט מיך צו דר נערן צו מיין עשין אונ' 
אויף דען טוא איך לובן גאט גלייך אז מיט 
טרומיטן מכל שכן דר מענש דער דא האט 

 שטנד  רֿפמין 
 וןֿפזיינן גרעשר  ניסֿפבדער גאט אונ' זיין וןֿפ

 שפייז אונ' אלירלייא אז ער דרויף האט 
 צו לובן מיט גיזאנג אונ' שאלן 

 
 

גאט  וןֿפצו גידענקן דיא גרושי וואונדר 
 דעם הערן אלמעֿכטיגן:

על הנסים המפורסמים  פירוש המבי"ט:
שעושה האל יתברך לישראל אומרת הללוהו 

ותיו. בצלצלי שמע, שתשמיע בקול רם את נפלא
ועל הנסים הנסתרים אמר כצלצלי תרועה 

  :שהוא דבר שאינו ברור
 
 
 
 
 
 

  :כ"ח פס'פירוש הרלב"ג על ספר משלי, פרק ל', 
י ֶמֶלְך: יְכלֵּ ׂש ְוִהיא ְבהֵּ  ְׂשָמִמית ְבָיַדִים ְתַתּפֵּ

והוא העכביש, היא ג"כ בריה קטנה,   "שממית"
יריעה היא כמו  "בידיה "ובחכמתה תעשה

בה הזבובים והדבורים וזולתה  "תתפש "רשת
מהב"ח אשר יתכן שיתפשו בה, כי בזה תשיג 

באה  "והיא" ,מזונה, כמו שנזכר בספר ב"ח
ומשם חפרה אוכל לה, וזה  ,"בהיכלי מלך "ג"כ

ים ג"כ הערה לחכם שלא יירא מחקור בדבר
הגדולים אשר אפשר לו לעמוד על אמתתם, 
כמו השממית דרך משל לא תירא מלבא 
בהיכלי המלך אחר שכבר תוכל להשיג משם די 

 "בהיכלי מלך "טרפה. ואפשר שנאמר, כי אמרו
הוא לבאר כי עם חכמתה תטעה בזה, כי היא 
כוונה מה שלא ישלם לה ממנה תועלת אבל 

כלי מלך תגרום לה המות וההפסד, כי היא בהי
לא יעזבו המשרתים המנקים אותם יריעות 
העכביש אך יכבדום ויסירום, וזה קרה לה מפני 
הרסה לבא בהיכלי מלך והיא אינה ראויה לבא 
בהם, וכן הענין במי שיתחכם יותר, ר"ל שלא 

 .יגיע לו מזה פרי אך יגרום לעצמו ההפסד
 

 

 מה הוא אומר. ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים  זרזיר .4
   כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך יי:          

 (1692ביידיש )אמסטרדם,  'פרק שירה'
 

 מקורות ופירושים 

הוא כלב הצד חיה ועוף ובמשלי סימן  זרזיר
ל' בפסוק זרזיר מתנים פירש הרב"ג הוא 
הכלב הדק מתנים שיוליכוהו הצידים לצוד 

 שהוא קל המרוץ ע"ש: 
 
 
 
 
 
 

 ', פרק ל', פס142פירוש הרלב"ג על ספר משלי
"ַזְרִזיר ָמְתַנִים אֹו ָתִיש ּוֶמֶלְך ַאְלקּום  :ל"א

והוא הכלב  ,"זרזיר מתנים "הב' הוא ִעמו":
הדק המתנים שיוליכוהו הציידים לצוד, וענינו 
ג"כ שימהר לרוץ מזולת שיביט אם הוא תקיף 
מהב"ח שהוא רודף אותו או הענין הוא בהפך, 
וכבר יקרה לו מזה הרבה מהרע וההפסד. והג' 

והוא קל המרוץ, וירוץ מפני זה  ,"התיש "הוא
להלחם עם מי שתקיף ממנו, ויקרה לו מפני זה 

המלך שאין תקומה  "הפסד ורע. והד' הוא

                                                             
, עותק Parma 2348(, סימול 1474, כ"י, ספרד )פירושים על ספר משלירבי לוי בן גרשום הנקרא מאישטרי ליאון,  142

 .F 13221בספריה הלאומית, מס' מדף 
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  זרזר
דער יאג הונט זאגט וויא זאל מען גאט ניט 
לובן דען אין טעגן משיח אז גאט ווערט 

ישראל אויז דען  שיקן צו אויז ליזן דיא
גלוֿת דאש זעלביג מאל ווערן זיין דר קענט 
דיא קינדר ישראל אונטר אל די אומוֿת 
העולם ווער עש ווערט זיא זעהן ווערט 

 בקענן אז זיא זיינן 
 ילוֿפגאט דען א וןֿפאיין זאמן איין גבענשט 

היינט ווען זיא נאך גלייך אין גלות זיינן 
יהודי איבר אל אז ער  דער קענט מען דען

איין בר ישראל איז אן דרייא ארלייא זאֿכן 
דאש איז גמיינט  צלםדער סימן איז דרויף: 

 ארֿפמאֿכט צורה דער יהודי איז  צדיא 
ענדרט מיט זיין מצות וואש ער האט אויף 

 זיין פנים 
 דאש זעלביג איז מען זאל ניט אום רינגלן 

 ארֿפקאפף אונ' זאל ניט  וןֿפדיא האר עקן 
 בארד:  וןֿפדארבן דיא פיאוֿת 

אויך מיט מצוֿת מילה וואש מיר האבן אן 
מאֿכט לשון מען דער  למדאונזר לייב: 

קענט דעם יהודי אן זיין לשון: דאש דריטי 
מאכט מלבוש דער יהודי  מםאיז דיא 

ווערט דער קענט אן זיין מצוֿת וואש ער 
האט אן זיין קליידר ציציֿת אונ' אויך 

 טנז איסור שע
 

דרייא זאֿכן וועגן האט  וןֿפאונ' אויך 
הקב"ה דיא ישראל אויש גלוֿת מצרים 
אויש גצוגן איינש ווייל זיא זיין גווארנט 

 ארֿפזנוֿת דאש אנדרי אז זיא ניט  וןֿפגוועזן 
ענדרט האבן אירי נאמן אונ' אויך איר 
שפראך אונ' דארום האט גאט אויך געבן 

רים אז שטאנד אין מצ ארֿפדען הונט דען 
ער האט אויף קיין בר ישראל זיין צונג אונ' 
שפראך ניט טון וועטשן נייארט זיא זיין 

אויש גנגן אזו ווערט זיין אי"ה אין  רייאֿפ
טעגן משיח במהרה בימינו דארום טוט 

 לובן גאט דען אלמעֿכטיגן הערן:

לא' ממי שנלחם עמהם, כי כמו זה המלך  "עמו
יתעורר תמיד לרוץ להלחם לכבוש ארצות מפני 
ראותו רוב הצלחתו, ולא יתישב תחלה אם 

הו זה להלחם ראוי להלחם לו אם לא, ויביא
תמיד, כמו שקרה לאלכסנדר, עד שיפול ביד 
שתקיף ממנו. וכזה יקרה לעשיר בדעת, כי הוא 
נשען על חכמתו ולא יתישב מתחלה במה 
שיחקור אם הוא ראוי שיחקור בו אם לא, ולזה 

 :יפול בזה הטעות אשר יגרום לו הפסד רב
 
 
 

גם כי ישראל הם בני אדם  פירוש המבי"ט:
ח כשאר האומות ואין הפרש הראשון ובני נ

ביניהם ביצירתם ברמ"ח איברים שוים בכולם, 
אפילו הכי כשעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן 
ואין להם שער לא בבית השחי כו', כמו שדרשו 
)סנהדרין כ"א( על פסוק ויצא לך שם בגוים 
ביפיך וגו', וגם אמר רבי ישמעאל ישראל הריני 

כאשכרוע  כפרתן לא לבנים ולא שחורים אלא
הזה וגו', וכשגלו בעונותם אינן ניכרים אלא 
במה שהם נמולים, ועל זה יעד הנביא לעתיד 
ונודע בגוים זרעם שהם מובדלים במה שהם 
נמולים, וצאצאיהם בתוך העמים משעת 
קטנותם אף על פי שלא הגיעו לזמן גידול שער 
מצד שהם בתוך עמי על ברכי אביהם 

ההוא תאר והדר  מתגדלים, ועוד יוסיפו בזמן
מובדל מכל העמים כפשט הפסוק ואבדיל 
אתכם מן העמים עד שכל רואיהם בראיה 
בעלמא בלי שינוי מלבוש יהיו ניכרים כי הם 
זרע ברך ה', משעה שנזרעו במעי אמם ברכם ה' 

 :שיהיו מובדלים לטובה
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 לסיכום הערות 3.9

השפעתו של  אףבולטת בפירושו  .שעיקרה על דרך הפשט ,כולל גישה רציונליסטית פירוש המבי"ט

שאלה  ובהןשאלות ביקורתיות, של  שורההרמב"ם. בהקדמתו לפירוש ההמנונים, מקדים המבי"ט 

מעסיקה אותנו עד היום: "איך תצויר שירה לבעלי חיים בלתי מדברים וכל שכן לצמחים וכל שכן ה

  לקרב ענין פרק שירה זו יותר אל השכל".מנסה " , הואבהמשך הוא כותב כי בפירושו?". לדוממים

בפירושו של המבי"ט, כדי להקל  הסתייעות תוך נעשו 18-וה 17־ה במאותליידיש  'פרק שירה'תרגומי 

 הרלוונטייםהחלקים  מובאים השלישיבפרק  שמוצגעל הקורא בהבנת הטקסט. בסינופסיס 

 ניכרת השפעתו של פירוש המבי"ט. שבתרגומם

טוען הרמב"ם כי התורה מיוסדת בהכרח על השכל, וכי "המדע האלוהי"  'מורה נבוכים'בפתיחה ל

הרמב"ם  ,מבין מדעי הטבע 143פיסיקה( לא יושג אלא לאחר לימוד מדעי הטבע )= פיסיקה(.־)המטא

קק דהרמב"ם לא היסס להז 144היה קרוב במיוחד לרפואה ויעידו על כך כתביו הרפואיים המקיפים.

למדעים הכלליים בניסוחים ההלכתיים שלו, לא רק "כדי לשלב את המדע, לייחס להלכת חז"ל 

אוצר מילים מדעי וערכיות מדעית, אלא אף להכיר באוטונומיה של המדע ולא לכפותו על המבנה 

 145והמרקם של ההלכה".

לם בעת החדשה המוקדמת. התפוררות השקפת העו מתמזגים גםהמנטליות המגית והמדעית 

פריצת דרך משמעותית במדעים  ופיסיקה, חולל־שהפיסיקה נתנה למטא "גט"האריסטוטלית וה

וביחסים בין המדע לבין ההגות הדתית ביהדות. הגישות היהודיות למדעים בימי הביניים תרמו 

לעיצובן של הגישות היהודיות בראשית העת החדשה. היהודים בתקופה זו למדו בגאווה גם את 

ניתן לומר ש'פרק שירה' נמצא בדיוק על התפר העדין הזה, בין   146וגם את המדעים. תורת הרמב"ם

 פיסיקה, בין תורת הרמב"ם ולמדעי הטבע. -הפיסיקה למטא

                                                             
 )תרגם י' קאפח(, ירושלים, תשל"ז, עמ' ח.מורה נבוכים  רבינו משה בן מימון, 143

144 Essays on Maimonides Meyerhoff, Max, "The Medical Works of Maimonides," in: Baron, Salo M. ed., 

(New York: Columbia University Press, 1941), pp. 265-301 

145 Twersky, Isadore, "Aspects of Maimonidean Epistomology: Halakha and Science," in: Neusner, 

From Ancient Israel to Modern Judaism. Intellect eds., ., Nahum MSarna,  Ernest S., and ,Frerichs Jacob, 

in Quest of Understanding: Essays in Honor of Marvin Fox (Atlanta, GA: Scholars Press, 1989), 3, pp. 3-

24. 

)ירושלים: מרכז זלמן שזר לתודות  מחשבה יהודית ותגליות מדעיות בעת החדשה המוקדמת באירופהדוד רודרמן,  146

 .62-61ישראל, תשס"ג(, עמ' 

https://www.goodreads.com/author/show/11289906.Nahum_M_Sarna
https://www.goodreads.com/author/show/11289906.Nahum_M_Sarna
https://www.goodreads.com/author/show/272754.Ernest_S_Frerichs
https://www.goodreads.com/author/show/272754.Ernest_S_Frerichs
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ם זאת, יש לציין שהתפוצה הרחבה בעת החדשה המוקדמת של ספרי לימוד מודפסים ברפואה ע

משמעותית  מומגוונים מצד שני, תרוהדפסתם של התנ"ך וספרי תפילה וקריאה  ,ובמדעים מצד אחד

הביתית היהודית ה ילספרי 147להפצת מידע מהירה ויעילה בקרב קהל הקוראים היהודי באירופה.

   מסורתית מצטרפת גם הרוח החילונית והמדעית של תקופתו.ה

 :]הדגשות במקור[ , כתב המבי"ט'שירה פרק'בהקדמתו לביאור 

כתבו חכמי הטבע בהבדל הבעלי חיים ויתרונם זה על זה, כי בעלי חיים שאין להם דם  וכבר

כדבורים ונמלים ודומיהם הם משכילים יותר ובעלי תחבולה כי ליחותם זכה ודקה ]...[ גם 

במיני העופות נראה בהם קצת שכל והוא טבע להם בעשיית הקטנים שיערבו תבן וקש בחמר 

 ו יסוד חזק ]...[שיהיה נאות וחזק ויעשו ל

וכן המינים הנמשכים מהם הוטבע טבע זה ביצירתם דומה למולידם שיכירו את בוראם 

ויודו לו בדמיון מחשבתם כעין מהותו, כמו שיש להם כח הדמיון והשכלה לדברים שצריך 

להם בקיומם בטבע כמו שנזכר למעלה, ובזה יצוייר תוכן אופן אמירת שירה למיני הבעלי 

 :חיים

ענין זה גם כן לשירות הצמחים כשהן מחוברות לקרקע, כי לא יחסו שירה  טויתפש

לתאנים ולענבים אלא לתאנה ולגפן ושאר האילנות שיש בהן כח נפש הצומחת ]...[ 

כי כמו שיש לנפש הצומחת כח בטבע להתנועע בשש הקצוות בצמיחתה, כן אפשר 

 שיהיה לו כח בזמן פעולות צמיחתה בטבע ]...[

זו יותר אל השכל נאמר על דרך אחר, כי הוא ידוע כי  'פרק שירה'ענין לקרב  אבל

כל מה שנברא בעולם נברא לצורך האדם וכמ"ש הכתוב אחר בריאת הכל, נעשה 

אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל 

הנאה לאדם לגופו ו', ]...[ סוף דבר כי כל מה שנברא בעולם יש בו צורך וכהרמש ו

או לנפשו, כי בכל אחד מהנבראים יש בו אי זה דבר בטבע או בסגולה שנהנה בו 

האדם  ]...[ וזו היא תועלתו המכוונת בבריאתו כי לא יעשה האלהים דבר בבריאת 

דברים הרבה לאין קץ להועיל למי שאין בו תכלית תועלת בבריאתו, וזו ראיה 

                                                             
147 Cambridge: Cambride University ( The Printing Press as an Agent of Change Elizabeth L., Eisenstein,

Press, 1979), 2 vols. 
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בודת האלהים ובאמונת השארות הנפש, ובזה עצומה לאדם המשכיל לחזק ידיו בע

 .ישיג תכלית המקווה לצדיקים והוא חיי העולם הבא

פרק 'שיסתכל האדם ויחשוב כאילו כל אחד מהנבראים בפרט מהנזכרים ב וצריך

להנאתך ולטובתך ולא  אומר לו הנה אנכי נבראתי בדבור בורא את הכל 'שירה

לתכלית אחר ולכן תקיים אתם תכלית בריאתך ]...[ כי כל אחד מאלו המינים 

נבראו בדבר שיש בו תועלת לאדם בטבע או בסגולה ומהם ילמוד האדם לעבוד 

בוראו וכמו שנזכר, והשירה שייחסו לכל אחד מהם יש בהם הלול ושבח לאל יתברך 

שתהלל ותשבח אותו על מה שברא אותי  והרי הוא כאילו אומר לאדם ראוי לך

לתועלתך, והחכמים שידעו והשיגו אמתת טבע כל מין ומין מהם ייחסו לכל אחד 

 .השירה הראויה לו כפי טבעו ותועלתו לצורך האדם

 

. כמה שנים לפני כן 'שירה פרק'כשהחליט לתרגם מחדש את  יץובברוח זאת המשיך גם ש"י אברמ

 לא פחות מעשר שנים ביצירת מופת זו עסקהוא  148'.ספר תולדת הטבע'בכתיבת  יץבעסק אברומו

הוא מכריז  'ספר תולדת הטבע'כל חלק משל עמודים. בשער  1,300־כ השלושת חלקיעל  תכוללוהיא 

שהספר "מדבר על שלשה דברים, שעליהם העולם קיים: על החי ועל הצומח ועל הדומם". בפועל 

ות שהצומח והדומם תופסים מקום חשוב בסיפוריו. החלק הראשון דיבר רק על החי, למרהוא 

מוקדש לבעלי חיים יונקים והוא תרגום מספרו של ה.א. לנץ, החלק השני והשלישי מתורגמים לא 

בנוסף בירר  150.יץ אסף ידיעות מספרים שונים, ובייחוד מספרו של ברםבאלא אברמו 149,רק מלנץ

 את כל שמות העופות שבתנ"ך, בתלמוד ובמדרשים. מרובות שבסוף הספרהיץ בהערות באברמו

יץ צורך להסביר לקורא את התועלת שיפיק באברמו, מרגיש 'הטבע תולדת ספר'של  דבר" ־ב"פתח

 מקריאת הספר:

                                                             
ליפסיא ועוד : מוציא )ספר תולדת הטבע : על החי ועל הצומח ועל הדומם אברמוביץ, שלום יעקב בן חיים משה,  148

 תרל"ג(.-לאור לא ידוע, תרכ"ב

149 (-Beckersche Buchhandlung, 1834(Gotha:  Gemeinnützige NaturgeschichteLenz, Harald Othmar, 

), 4 vols.1839;  .את הכרך הרביעי לא הצליח אברמוביץ להוציא לאור מפני שלא היה בידו את הכסף להדפסתו

כל חייו, ועוד בסוף ימיו היתה לו מחשבה לעדכן אותו ולהוציא אותו ספר תולדת הטבע אברמוביץ הוקיר את ספרו 

 דמה חדשה הנמצאת בהוצאת "דביר" עד היום. מחדש. הוא אפילו הספיק לכתוב הק

150 1861) C. Flemming,(Glogau:  Das Leben der Vögel ,Alfred Edmund Brehm, 
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תועלת מוסרית: יראה אדם את אפסותו לעומת הקוסמוס הגדול ומיני הברואים המרובים  (א

 והשונים שבתוכו.

החיים, ־ידי הכרת בעלי מובנים על ייעשובתורה ובתלמוד ירבים תועלת תורנית: דברים  (ב

כל  –וכדומה  שהרי הכרתם של בהמות, חיות, עופות ודגים טהורים וטמאים, דיני כלאיים

 אלה תלויים בהכרת הטבע.

לא יידע  ,החיים־תועלת חומרית: הרי האדם משתמש בטבע לצרכיו, ואם לא יכיר את בעלי (ג

 151.השתמש בהם ולהפיק מהם תועלתל

החיים רק במקום שלא ־אברמוביץ חידש בשלושת הכרכים לא מעט: הוא "ברא שמות חדשים לבעלי

ההם", וקרא "בשמות חדשים רק לאלה  החיים־מצא שמות עתיקים מפורסמים בעם ונאותים לבעלי

מכיוון שלא רצה לקבוע  אברמוביץ עשה זאת152שלא מצאם כלל בספרי המחברים שקדמוהו".

להכשיר חלילה עופות טמאים או  היה לומסמרות בשמות של עופות שבתלמוד במקום שהדבר יכ

חידש שמות להטריף עופות טהורים. אברמוביץ היה גאה בעצמו על כך שמצא והמציא, גילה ו

החיים ולכולם בשם אקרא, ונתתי להם -עבריים לבעלי החיים: "אני המוציא במספר צבא בעלי

איך היו נראים היום ספרי מדעי הטבע בלי אוצר המילים של  :ובצדק 153בספרות העברית יד ושם".

 אברמוביץ, שמות כמו למשל, עפרוני וקוקיה?

 בגרסאות בסינופסיס הצגתי אשר כוכבים",אסיים עם דוגמא מתרגומו של אברמוביץ לבריה "

על פי תרגומו של  'פרק שירה'בקריאה של . 18-וה 17-במהלך המאה ה 'שירה פרק' של שונות

ואינו עשוי לבוא במקום  ,נוסח תרגומיו סוטה באורח בולט מנוסח המקורכי ין חניתן להב יץבאברמו

תרגום ושהסופר השקיע בו מאמצים מהר מאוד מתברר לנו שמדובר פה בסוג אחר של המקור. 

ל עידן חדש לתולדות ספרות רבים. ניתן אף לומר שייתכן כי תרגום זה אף מצביע על תחילתה ש

היידיש, מכיוון שאברמוביץ התכוון לתרגם את 'סדר קרבן מנחה' בתרגום חדש מעברית ליידיש. 

על המניעים למלאכת התרגום   154יוסף קלוזנר מעיד על כך מתוך שיחותיו האישיות עם הסופר.

כותב אברמוביץ ברשימות לתולדותי, כי הפריע לו הנוסח ה"קוקל" לדעתו. כוונתו היתה לקרב את 

                                                             
 .XV-XVI, פתח דבר, עמ' ספר תולדת הטבעאברמוביץ,  151

 .II-III, חלק א', עמ' ספר תולדת הטבעאברמוביץ,  152

 .415(, עמ' 1958)כרך שישי( )ירושלים: אחיאסף,  העברית החדשההיסטוריה של הספרות קלוזנר, יוסף,  153

הדפוס 'האלמנה והאחים ראם, בווילנה )שהיה אמור -מספר: "לפי עדותו של המשגיח על עבודת בית יוסף קלוזנר  154

סופרים בעד התרגום, שהיה גדול -פייגנזון העיד כי "אברמוביץ דרש שכר .לפרסם את תרגום 'סדר קרבן מנחה''(, ש

 .405וכל העניין נתבטל". שם, עמ'  –הדפוס -יותר מדי בעיניהם של בעלי
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הבורות ושקיעת הערכים התרבותיים והלשוניים הציקו לסופר  155הקורא היהודי אל מקורותיו.

השינוי הקיצוני  156המשכיל, הדריכו את מנוחתו ודרכו את מרצו וכוחותיו להפוך הלכה למעשה.

קוראים שמרי ואדוק. ־בתפיסה הריתמית של התרגום ליידיש היה בבחינת מהפכה בהרגליו של קהל

הפירושים והמקורות בהערות 'טוב טעם' הם, ספק אם 'נוסח מנדלי' חדש זה התקבל בעין יפה. 

ת איפוא, אוצר בלום לכל מי שמבקש אחר המוטיבאציות של המתרגם במלאכתו ואחר הזיקו

על כל פנים,  157הפנימיות בין 'פרק שירה' לבין המקורות היהודיים מזה ו'ספר תולדות הטבע' מזה.

חי וקיים עד היום ונמכר לכל דורש,  כפי שהעליתי כבר בפרקים הקודמים, 'סדר קרבן מנחה'

מאשר לתרגומיו השקולים  19-ותרגומו ליידיש קרוב יותר לתרגומים שהיו מקובלים במאה ה

 ם של ש"י אברמוביץ.והחרוזי

 

 כוכבים

 ,לָאצַא  ןָא ילֿפ הימלאין  סָאוו, שטערן די

 ,לָאמ לעאויבן אַ  וןֿפ ָאּפראַ  קוקן סָאוו

 ,רטָא זייער אויף עסטֿפווי די זון  זיצן זיי

 .רטָאד אייביק נעןַײשאון  ליכט זייער בןָאה

 ,איינעםאין  נעןַײשאון  זיי שטייען אייביק

 ,קיינעם ַײב רגןָאב נישט ליכט זייער ןֿפראַ ד

 און מזלות, נהֿבלדי  שטייגער אַ  ווי

 ,לעסּפָאדי  ַײב נדערעאַ  לץאַ  סןַײר סָאוו

 ,טַײל-רעמעָאזון ווי  דער רוםאַ  זיך דרייען

 .טַײצ לעאַ  ליכט הֿבנדַא  קומעןאַ ב און

 סך, אַ  יליםמשכ מענטשן אונדז ַײב אויך ווי

 ,ךאַ ז איטלעכע רעמדעּפ ַײב לץאַ  נעמען סָאוו

 ,נדאַ ַארשטֿפ יענעמסמיט  קענעןאון  ַארשטייעןֿפ

                                                             
 .2, עמ' ה', טור רשימות לתולדותיספרים, -נדלי מוכרמ  155

 .145-143(, עמ' 1984) 1 דפים למחקר בספרותשלום לוריא, "'פרק שירה' בנוסח ש"י אברמוביץ",   156

 .153שם, עמ'   157
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 .נדאַ שטניט אין  זיי זענען רשןֿפָאצו  לייןאַ 

 ,ניין, נישט ליכט קיינעמס ןֿפראַ דאַ ב שטערן די

 158.לייןאַ  אייביק ינקלעןֿפאון  נעןַײש זיי

 ,לערליימזלות אַ  ךָאנ כטןַײלאַ ב זיי

 . זיי רוםַא  רטָאד זיך דרייעןאון  גייען סָאוו

 ,מענער גרויסעחכמים,  אונדז ַײב ווי

 .קענער, לגיםֿפמו זיינען לייןאַ  זיי סָאוו

 ,קעאַ ט ורהת זייער, גוטסקייט זייער מיט

 .המזכ מענטשן נדערעאַ  ילֿפ זיי זענען

 ,כטאַ נ ַײב כטןַײלי סָאוו, שטערן ליכטיקע די

 ,כטאַ געמ אייבערשטער דער ךָאד טָאה ַאלע זיי

 ,געצעלטווי ַא  אויס הימל סָאד רייטֿפש נטהאַ  ןַײז

 .צעשטעלט  רטָאד ךאַ וו זייער אויף שטערןדי  און

 הער, דעראויבן  הימלאין  איז לייןאַ  טָאג

 מער. איםחוץ  ָאניט איזערד  דער אויף אונטן און

 ,געקוקט שטערןדי  אויףהיידן  בןָאה ךָאד

 .געבוקט זיך זיי, צו געקניט זיך זיי צו

 ,געקענט נישט זיי בןָאה סטערַײמ זייער טָאג

 .הענט נעַײז וןֿפ ווערקצו די  רָאג געדינט און

 ,אומעטום הימלאין  רטָאד בערָא שטערן די

 ,רום און בודכ ןַײז, גרויסקייט טסָאג דערציילן

 ,שטענדיקאַ בַא דרשה  מענטשן דעם לטןאַ ה

 .ַארשטענדיקֿפ אים כןמוסר און מאַ  גןָאז

                                                             
]הנמצא בסוף הספר[ הכולל את הערותיו של אברמוביץ לקהל  טוב טעםכאן אברמוביץ מוסיף הערה המפנה לפירוש  158

איו יודעי העברית, הבקיאים בספרות המדרשים, המקרא, התלמוד וכתבי הרמב"ם, או לפחות מסוגלים להציץ אל קור

; ההערה כאן היא כדלקמן: ספר תולדת הטבעהמקורות הנ"ל. כמו כן שיבץ אברמוביץ בטוב טעם, מובאות רבות מ

המה שמשים בפני עצמם. והגדול והחשוב "כוכבי השבת יאירו ביתר אור מכוכבי לכת, ולא יקבלו אורם מהשמש, אך 

 בין כוכבי השבת הוא השמש המאיר לארץ ולדרים עליה )'לימודי הטבע(".
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 ,טַײל איבער, טָאג איבער ילֿפ זייער ריידן זיי

 .טַײטאַ ב רייד זייער סָאוו, ַארשטייטֿפ וועלכן ווויל

 ,ריכטיקשירה אמת  גןָאז שטערן די

 .ליכטיק אויגןאין די  ווערטשירה  דער וןֿפ

 ,לייןאַ  זיך ַארֿפ קענען סָאוו, יליםמשכ די

 ;ִיןש ליכט יענימס וןֿפ הימל דערווי  נעןַײש

 ,המזכ נדערעאון ַא  גוטסטוען  סָאוו בערָא די

 159.קעאַ ט ליכטגיבן  סָאוו, שטערןווי  זענען

 ,ערטער ילֿפאין  זייצו  דינטמען  סָאוו דערויף

 :ווערטערמיט די  טערַײוו ריכטיק זיי גןָאז

 ,גערימל זייערמיט  הימלען הויכע, די הימל דעם כטאַ געמ סטָאה ליין, דו אַ טָאג'דו 

 ,לערלייאיר אַ  אויף כןאַ ז די מיט ערד די

 ,זייאין  סָאוו ענישןֿפשעאַ בימים מיט די  די

 ,נידעראַ  זיי שטעלסט, דו לעאַ  לטסטאַ דערה דן

 .געשלידער סָאד הימל וןֿפ זיך בוקטדיר  צו

 

את הטקסט של 'פרק שירה'. כל בריה המתוארת באמצעות  אמרחיב כאן להפליש"י אברמוביץ 

פסוק או שניים מן המקרא, מרחיב הסופר ביידיש בהרבה. נכון כי גם תרגומי 'פרק שירה' 

אינם הקפידו על דיוק נמרץ והוסיפו ביאורים, בכל זאת ניתן לומר  קרבן מנחההמקובלים בסידורי 

פסוקי המקרא הכלולים ב'פרק שירה, הוא תירגם  כי תרגומו של אברמוביץ בולט בייחודו. גם את

 160לפי שיטת החריזה הצמודה ומשקל י"א תנועות.

תרגומו של אברמוביץ הופך באופן זה ל'פרק שירה' חדש, שונה בתכלית ממקורו. העיצוב התמציתי 

־זמנית מאחדותה רבת-על התרשמות כמעט בו נןוהמרוכז של המקור, המרבה רמזים כשהוא מסוג

                                                             
: "ר' אברהם אבן עזרא אומר )על הפסוק 'והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי טוב טעםהערה מתוך פירוש  159

'והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע שיקבל האור, ומהצדיקים לרבים הרבים ככוכבים לעולם ועד' )דניאל, י"ב, ג'(: 

מעלתם גדול, על כן אמר ככוכבים לעולם ועד, כי מעלת הכוכבים גדולה ממעלת הגלגלים, אף כי הרקיע שהוא למטה 

נם אלו מלמדי תינוקות'. רצו –מן הגלגלים'; ומה עמקו מחשבות חז"ל באמרם: 'ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד 

 לומר, שהם מוסרים נר מצווה ואור תורה לבני הנעורים ככוכבים, שהם משפיעים, הם מזהירים כזוהר הרקיע".

 .145–143לוריא, "'פרק שירה' בנוסח ש"י אברמוביץ", עמ'  160
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כאשר המקור מעלה ומפליא של התולדה, מפנה מקומו לעיצוב רחב ומפורט של התרגום.  הפרטים

והדובר בשמם של  את הבורא ובריאתו, התרגום לעומת זאת מגולל את התפעלות האדם המתבונן

הברואים, הדוממים והחיים. המקור מדבר בלשונו של התנ"ך, ואילו המתרגם מדבר בלשונו של 

ברמוביץ היה להעניק ללשון המדוברת את התהודה העמוקה והרמה של לשון אברמוביץ. רצונו של א

 ה"טַײטש".
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 (. 1875 באקשט,"מ דפוס י)ז'יטומיר:  פרק שירהשלום יעקב,   יץבאברמ

( וי"א 1861בינואר  26, כ"ז בשבט תרכ"א )המליץשלום יעקב, "לכו חזו מפעלות ה'",  יץבאברמ

 (.1862בפברואר  12באדר תרכ"א )

ווילנַא: מוציא לאור לא ידוע, -זיטָאמיר -)ליפסיַא ספר תולדת הטבעיץ שלום יעקב משה, באברמ
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קונטרס שירה חדשה מבחר השלמות לעבודת הדוקטור "פרק שירה: מבואות אריה, מלאכי, -בית
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פולין: פרקים אירופה", בתוך: -טורניאנסקי, חוה, "בין קודש לחול: לשון, חינוך והשכלה במזרח

)תל אביב: האוניברסיטה  אירופה ותרבותם ]חטיבה ב: לשון וספר[-ות יהודי מזרחבתולד

 (.1994הפתוחה, 

דברי הקונגרס העולמי השישי קוים לאויפה",  –לשונית באשכנז -טורניאנסקי, חוה, "היצירה הדו

 .99 – 85ד, ירושלים )תש"ם(, עמ'  למדעי היהודות
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)ירושלים: מרכז זלמן  אל, שי לצבי )קותי( יקותיאלמסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישר
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 .150 – 133)תשס"ו(, עמ'  תימורהיניב, ברכה, "שיר הלל במעלה ארון הקודש", 

 תשיח(. ,אביב: הוצאת דביר-)תלכל כתבי מנדלי מוכר ספרים, 

 .162 -143(, עמ' 1984) 1 דפים למחקר בספרותלוריא, שלום, "'פרק שירה' בנוסח ש"י אברמוביץ", 

אביב: הוצאת -)תל כל כתבי מנדלי מוכר ספריםספרים, "רשימות לתולדותי", בתוך: -מנדלי מוכר

 דביר, תשי"ד(.
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)אוניברסיטת  פרק שירה: תירגם, ערך והוסיף מבוא שלום לוריאספרים, -מנדלי מוכר

 (.2000ביתן, -חיפה/זמורה

 , וויען, תר"ך.לקוטי קדמוניותפינסקער, שמחה, 
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 .472 – 455המרכז להגות בחינוך היהודי ע"ש דב רפל, מכללת ליפשיץ, תשס"ז(, עמ' 

התפילה עיני, שרית, "איורי המחזור האשכנזי: פרשנות לתפילה או הסחת הדעת?", בתוך: -שליו

, בעריכת אורי ארליך )באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חדשים בישראל היבטים

 .374 – 355גוריון בנגב, תשע"ו(, עמ' -בן

שנות השעים )בעיות בחקר הטקסטים  שמרוק, חנא, "יצירתו של מנדלי מן המחצית הראשונה של

 .30 – 25(, עמ' 1965-, תשכ"הIIשל מנדלי ביידיש(, דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות )כרך 
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 פאראטקסטיםה: 2פרק ל נספחים

  1663יד ־פרק שירה המבורג, כתב

 השער :1פריט מס' 
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 1692פרק שירה, דפוס ראשון, אמסטרדם 

 השער - 2ס' מפריט 
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 הקדמה :3פריט מס' 
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 סיום :4פריט מס' 
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 )?( 1740מאויר  יד־פרק שירה, כתב

 5פריט מס' 
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 6פריט מס' 
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 7פריט מס' 
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 8פריט מס' 
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 9פריט מס' 
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 (1719מפולנה ) בן משה זימליד, משלם ־כתב, שירה פרק

 10פריט מס' 
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  סינופסיס: 3נספחים לפרק 

פרק שירה ושבעים ושתיים פסוקים ואני מאמין אונ' איין טייטשי תחינה וואש דיא 

 ?(1700ווייבר אין די גנצי ניין חדשים זאלין זגין, נדפס בפרנקפורט, )

    : שער והקדמה11פריט מס' 
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 להלן עמודי הבריות מתוך פרקי השירה המופיעים בסינופסיס:

 

 השמים, הארץ וכל צבאםפרק ראשון שיר  –כוכבים . 1

 (    1663יד, המבורג )־פרק שירה, כתב

 ברשימת הגרסאות[ 1, פריט מס' 1]ראו בפרק 
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 (    1692הראש והזקן, דפוס אמשטרדם ) פרק שירה וקצת דברי מוסר על איסור לאו להשחתת פאת

 [4, פריט מס' 1]פרק 
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פרק שירה ושבעים ושתיים פסוקים ואני מאמין אונ' איין טייטשי תחינה וואש דיא ווייבר אין די 

  ?(     1700גנצי ניין חדשים זאלין זגין, נדפס בפרנקפורט, )

 [5, פריט מס' 1]פרק 
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 ?(    1740יד מאויר )־פרק שירה, כתב

 [3, פריט מס' 1 פרק]
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  (  1783סדר תחנות ובקשות, פיורדא )

 [7, פריט מס' 1]פרק 
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 (  1725, אמשטרדם )תפלות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנזיםסדר קרבן מנחה, 

 [10, פריט מס' 1 פרק]
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 פרק רביעי שיר העופות, השרצים, ביבשה ובים –צפרדע . 2

 (    1663יד, המבורג )־פרק שירה, כתב

 ברשימת הגרסאות[ 1, פריט מס' 1בפרק ]ראו 
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 (    1692הראש והזקן, דפוס אמשטרדם ) פרק שירה וקצת דברי מוסר על איסור לאו להשחתת פאת

 [4, פריט מס' 1]פרק 
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 ?(    1740יד מאויר )־פרק שירה, כתב

 [3, פריט מס' 1 פרק]
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 (  1725, אמשטרדם )אשכנזיםתפלות מכל השנה כמנהג ק"ק סדר קרבן מנחה, 

 [10, פריט מס' 1 פרק]
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 פרק רביעי שיר העופות, השרצים, ביבשה ובים –ׂשממית . 3

 (    1663יד, המבורג )־פרק שירה, כתב

 ברשימת הגרסאות[ 1, פריט מס' 1]ראו בפרק 
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 (    1692והזקן, דפוס אמשטרדם )הראש  פרק שירה וקצת דברי מוסר על איסור לאו להשחתת פאת

 [4, פריט מס' 1]פרק 

 

 

 

 

 

  



 

104 
 

פרק שירה ושבעים ושתיים פסוקים ואני מאמין אונ' איין טייטשי תחינה וואש דיא ווייבר אין די 

 ?(      1700גנצי ניין חדשים זאלין זגין, נדפס בפרנקפורט, )

 [5, פריט מס' 1]פרק 
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 ?(    1740מאויר ) יד־פרק שירה, כתב

 [3, פריט מס' 1 פרק]
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 (   1783סדר תחנות ובקשות, פיורדא )

 [7, פריט מס' 1]פרק 
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 (  1725, אמשטרדם )תפלות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנזיםסדר קרבן מנחה, 

 [10, פריט מס' 1 פרק]
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 השרצים, ביבשה וביםפרק רביעי שיר העופות,  –זרזיר  .4

 (    1663יד, המבורג )־פרק שירה, כתב

 ברשימת הגרסאות[ 1, פריט מס' 1]ראו בפרק 
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 (    1692הראש והזקן, דפוס אמשטרדם ) פרק שירה וקצת דברי מוסר על איסור לאו להשחתת פאת

 [4, פריט מס' 1]פרק 
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 ?(    1740מאויר ) יד־פרק שירה, כתב

 [3, פריט מס' 1 פרק]
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 (   1783סדר תחנות ובקשות, פיורדא )

 [7, פריט מס' 1]פרק 
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 (  1725, אמשטרדם )תפלות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנזיםסדר קרבן מנחה, 

 [10, פריט מס' 1 פרק]

 

 



 

 
 

Abstract: Seventeenth- and Eighteenth-Century 

 Yiddish Versions of Pereq Shira 

 

Pereq Shira (“Chapter of Song”) is a short, anonymous work containing a collection of 

hymnal sayings in praise of the Creator, placed in the mouths of His creatures. All 

creation, except man, is represented – the natural and supernatural orders, inanimate 

nature, the heavens and all their hosts, the world of plants and animal kingdom – each 

according to its kind. It contains 85 sections, in each of which elements of creation, 

beginning with the celestial and ending with dogs, use biblical and rabbinic verses in 

order to sing God's praises. Together the hymns comprise a kind of cosmic song of 

praise by the whole of creation. They are set in a Midrashic framework, imparting a 

firm literary structure to a collection that in itself lacks textual continuity. Most of the 

“hymns” are in fact biblical verses, the greater part of them citations from Psalms. At 

the end of Pereq Shira there are pseudepigraphic additions, apparently of a later date, 

praising the one who says Pereq Shira.  

The connection between many of these texts and the creature uttering the praise in 

each hymn is not clear. The text has been preserved in several manuscripts, 

including Genizah fragments, the earliest dating from about the Tenth century. The 

versions differ considerably in content and arrangement, and classification of the 

manuscripts reveals the existence of three distinct traditions: Oriental, Sephardi, and 

Ashkenazi. Hasidei Ashkenaz are believed to be the cause of the spread of Pereq Shira 

as a special prayer and its penetration into cycles and prayers in Ashkenaz. The first 

manuscript in Ashkenazi script is the Hebrew one now kept in Oxford (Mich. 569, The 

Bodleian Library); it contains a shortened version of the work, and it was composed in 

about 1289. Its hymnal character and the "cosmic praise" expressed in its words may 

explain why it became a prayer. In the following centuries the distribution of Pereq 

Shira expanded, its prints multiplied, and the value attributed to it grew. 



 

 
 

Pereq Shira has been transmitted with commentaries over time. The first 

commentary on Pereq Shira is that of R. Samuel [not Shmuel?] Kimhi (1347). The 

second commentary on Pereq Shira was written by R. Moshe ben Joseph di Trani 

(MaBiT), who was one of the greatest of the rabbis of Safed and a contemporary of R. 

Joseph Caro. The MaBiT’s commentary attests to the extent of interest in and diffusion 

of this work.  

In this study, I wish to offer/present a comprehensive bibliography on Yiddish 

translations of Pereq Shira, which survived in versions from the seventeenth- and 

eighteenth centuries. Thus far, no comprehensive research on Pereq Shira in Yiddish 

has been done. In particular, I found that the Yiddish translations of Pereq Shira were 

harvested from various Hebrew-language commentaries on this work, which were 

inaccessible to anyone not conversant in Hebrew: most of the seventeenth- and 

eighteenth-century Yiddish translations availed themselves of MaBiT’s commentary to 

make the work more readily comprehensible to the reader (see the synopsis in chapter 

3).  

In Chapter 1, I present the 19 versions of Pereq Shira in Yiddish that I have studied 

during my research. The first Pereq Shira in Yiddish I have been able to trace is a 

manuscript dated 1663 from Hamburg; the first printed book is from Amsterdam, 1692.  

In Chapter 2, I present four different paratexts161 of three different versions 

of Pereq Shira in Yiddish accompanied by my translation into Hebrew. These texts 

originate from:  

Pereq Shira, manuscript, Hamburg, 1663; Pereq Shira, first printed edition (to our 

knowledge), Amsterdam, 1692; Pereq Shira, illuminated manuscript, 1740 (?). 

Among them, I give the title pages and the prefaces of the first two versions 

of Pereq Shira. In the first stage, I discuss the title page of the manuscript of Hamburg 

(1663) of Pereq Shira in Yiddish. Next, I examine the introduction of Amsterdam’s 

printed version (1692) of the same work. In the third and final stage, I present a 

                                                             
161 Paratext is a concept in literary interpretation. The main text of published authors is often surrounded 
by other material supplied by editors, printers, and publishers, which is known as the paratext. 



 

 
 

manuscript version of Pereq Shira that was illustrated by the prominent artist Aaron b. 

Benjamin Zeev (Schreiber) Herlingen. These paratexts help us to understand the 

identity of the ideal reader of Pereq Shira in Yiddish. 

In Chapter 3, I compare passages referring to four beings – stars, frog, starling bird 

and spider – in several versions: 1) Pereq Shira, ms. (Hamburg, 1663); 2) Pereq Shira 

(Amsterdam, 1692); 3) Pereq Shira (Frankfurt, 1700); 4) Pereq Shira, illuminated ms. 

(Amsterdam, 1740?); 5) Pereq Shira in Seder Korbn Minkhe (Amsterdam, 1725); Pereq 

Shira in Seder Tkhinot ubakashot (Fürth, 1783); I chose six primary representative 

versions which I consider that can serve as interesting examples. From these six 

versions, I prepared a synopsis that presents the major findings of the comparative 

analysis. 

 

In the introduction to his commentary on Pereq Shira, MaBiT wrote (emphasis in the 

original): 

[…] To attract the intellect to the cause of Pereq Shira, we should say 

differently that it is known that everything created in the world was 

created for mankind’s needs, as was written after the Creation, “Let us 

make mankind in our image, after our likeness, so that they may have 

dominion over the fish in the sea and over the birds in the sky, and over 

the beasts and all the land, and over all things that creep on the 

ground,” etc. 

 

It is in this spirit, one may say, that the seventeenth- and eighteenth-century Yiddish 

translations of Pereq Shira were produced.  
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