
יסודות
שפתהאידיש

גיליון ב'

מילים 
וסיפורן ווייבער-טייטש

'אילו פינו מלא שירה כים ולשונינו רינה כהמון גליו... אין אנחנו מספיקים להודות' על כל 
הטוב אשר גמלנו ה' יתברך, בפרט ַּבסיעתא דשמייא המרובה הניכרת בהוצאת הגיליון לאור. 
ברצונינו להודות לכל המגיבים שטרחו ושלחו את הארותיהם והערותיהם הנבונות והבונות 

על הגיליון הראשון, וכן תודה על התגובות החמות של קהל הקוראים.

למערכת הגיעו הרבה שאלות מעניינות, ונשתדל בעז"ה לתת להן מענה בגליונות הקרובים.

מקור הקורות

בגיליון א' סיימנו בסיפורּה של 'לותיר' - מקום לידתה של יהדות אשכנז. אחד 
ממלכי הגוים שנודע ביחסו הטוב ליהודים היה 'קרל הגדול', שמלך לפני 1,200 
שנה ושלט על שטחים נרחבים באירופה, הכוללים את גרמניה, איטליה וצרפת של 
היום. המלך הקיף את עצמו ביועצים ומשרתים יהודיים ואף הסיר את הצו שנכנס 
לחוק כ-200 שנה לפני כן, האוסר על יישוב יהודים בצרפת ובגרמניה. באותו עת, 
כאשר גדל הריב בין שני הדתות הגדולות - האיסלם והנצרות, היווה היהודי כעין 
מתווך ביניהם, מה שרומם את מעמד היהודים, נוספה לכך מעלתם שהיו בדרך כלל 

סוחרים ממולחים אשר כוחם בפיהם ובהשכלתם. 

נהר הריין )ראו מפה בגיליון א'(, המכונה 'ריינוס' בפי יהודי לותיר, היווה נקודה 
אסטרטגית לייבוא וייצוא סחורות במערב אירופה. בזמנם, טרם עידן מערכות 
הצנרת לאספקת מים, היו ערוצי המים שעברו ביבשה מצרך חיוני, לאורכם נבנו 

הערים הגדולות ולצידם הותוּו ראשי דרכים. 

נהר הריין היה חלק מנתיב סחורה גלובלי, דרכו נסעו ממערב אירופה למזרח התיכון, 
אפריקה, מזרח אירופה והמזרח הרחוק. באזור זה השתכן 'קרל הגדול', ועודד הקמת 
קהילות יהודיות על גדות הריין, כשרבים מתושביהן היו סוחרים. נכדו, המלך 'לותיר', 
שָירש את האזור, חיבב גם הוא את היהודים ועודד את הגירתם לאזור זה. על שמו 
מכונה בפי היהודים אזור זה - לותיר. אל לותיר היגרו יהודים רבים מצרפת ומאיטליה.

משפחת קלונימוס הידועה, הנחשבת לאחד מראשוני יהדות אשכנז וממיסדיה, 
הובאה מאיטליה על ידי מלך בשנת ד'תרע"ז )917( }מהרש"ל{, הם פתחו ישיבה 
בעיר מגנצא, שם למדו בהמשך גדולי אשכנז, ביניהם, רבנו גרשום מאור הגולה 
ורש"י. מקובל לקבוע את ההתיישבות בלותיר כאבן-פינה ליהדות אשכנז ותחילת 
העת של 'טרום אידיש' )כמפורט בגיליון א'(, דהיינו הכשרת הקרקע להיווצרותה 

של שפת האידיש:

יהודים דוברי לעז1 הגיעו לאזור של דוברי גרמנית ולמדו את שפתם שבמשך הזמן 
יצרו את השפה היהודית בארצם - אידיש - שפה שנוסדה מהכלאה של גרמנית, לשון 
הקודש ומעט לעז שהביאו איתם המהגרים ממשכנם הקודם. בראשיתה כונתה השפה 
'לשון אשכנז' ונכתבה באותיות עבריות. בהמשך הגרו הרבה מיהדות אשכנז מזרחה 

לארצות הסלביות ואימצו מילים סלביות רבות שאותם 'הוסיפו' לשפת האידיש. 

1. כינוי לשפה היהודית של תושבי צפון איטליה וצרפת.

שו"ת אידיש,  תגובות, שאלות לטור 
וקבלת הגיליון, ניתן לשלוח למייל המכון: 
YIDDISH.1000@GMAIL.COM

'יסודות  הקורס  של  הגיליון   | בס"ד 
ע"י  לאור  יוצא   | האידיש'  שפת 
י-ם אידיש'  ללימודי  'המכון 

סודותהיסודות
הרב יצחק יעקב פישמאן

ווייבערטייטש - מעשיט )מעשקיט(

הרב משה דייטש

בגיליון הקודם, במדור 'מילים וסיפורן', תואר 

כיצד ה'שפילמנים' הסתובבו בין העיירות ושרו 

את סיפורי התנ"ך באידיש. הודות לכך, נוצרו 

וחוברו יצירות ספרותיות באידיש על נושאים 

תורניים, בפרט על התנ"ך. אך מי שרומם את 

השפה ועשאה 'קדושה', הן מצד הלימוד והן 

מצד התפילה, הם הנשים הצדקניות.

בשנת ה'רט"ז )1456( הודפס לראשונה ספר 

התנ"ך )בשפה הלטינית( באמצעות מכונת 

דפוס, ע"י יוהאן גוטנברג. שנה זו מצטיינת 

כתחילת העת המודרנית, שבה התגלה לעיני 

נוצר  העולם ה'זהב הכתוב'. צימאון אדיר 

בעולם תוך השתוקקות אל מעיין הדעת. ספרים 

על פילוסופיה, דת, מחקר ובידור הגיעו במהרה 

לכל היבשות והופצו לכל ארצות תבל.

העם היהודי, המקיים אלפי שנים קשר דתי 

לספר, כבר הכיר היטב את האותיות הכתובות, 

ורוב העם - אף הקטנים שבו - כמובן שלט 

בהן, לעומת הרוב הגויי שבקושי ידע עד אז 

קרוא וכתוב.

כמובן שגם היהודים נהנו מאוד מההמצאתו 

של גוטנברג. מעשה שהיה לוקח חודשים ואף 

שנים, היה כעת עניין של זמן קצר, ובבת אחת 

ניתן היה להדפיס כמות גדולה של ספרים, 

וכך יוכלו גם אלו מבני המעמד הרגיל ליהנות 

מספרי הקודש.

ב'תפארת ישראל' על מסכת אבות הגדיל לבטא 

את הכרת הטוב של העולם התורני לממציאי 

הדפוס: "...אנשים מאומות העולם שהיטיבו 

ביותר עם כל באי עולם... גוטענבערג שהמציא 

את הדפוס...", ואף טוען שהם יזכו לעולם הבא 

בעבור חסד זה שעשו עם העולם.

אך אליה וקוץ בה: כעת נוצר ערוץ גויי שחדר 

אל תוככי העם היהודי ואיים על החינוך הטהור. 

במיוחד הצליחו לחדור לבתים ספרי הבידור 

של שכיניהם הגויים. הנשים, שלא ידעו את 

שפת לשון הקודש חיפשו גם הן 'חומרי קריאה' 

למלא בהם את זמנן, והאלטרנטיבה היחידה 

הייתה ספרי בידור גויים.

בשנת ה'של"ט )1579( הוציא לאור יהודי בשם 

יצחק סולקעס פירוש באידיש על מגילת שיר 

השירים, ומזכיר בו: "אני חושב שה' אוהב 

כאשר כותבים כאלה ספרים באידיש, שהם 

שימושיים ורוחניים, ולא 'דיטריך פון בערן' 

ו'הילדבראנט' ואחרים שמספרם רב", ומסיים, 

שהקורא ספרים אלו עבירה בידו.

נהוג היה לכתוב בהקדמות של ספרי אידיש 

שהם 'מיועדים לנשים ולכאלה שאינם בקיאים 

בלשון הקודש'. עד זמנו של הבעש"ט הקדוש 

היו ספרי האידיש מיועדים באופן רשמי עבור 

הנשים. ביניהם ניתן למנות: סידור, תנ"ך, הגדה 

של פסח, ספרי מוסר ועוד.

בכדי להבדיל ספרים אלו מספרים שנכתבו 

ב'כתב'  עבורם  השתמשו  הקודש,  בלשון 

)גופן( יחודי לאידיש, המכונה 'מעשיט' או 

'ווייבערטייטש', על שם עיקר ציבור קוראיהם: 

ה'ווייבער' )נשים(.



 

'המכון ללימודי אידיש' מנגיש לכם קורס מקצועי, 
ייחודי ו"מעשי" ללימוד יסודות שפת האידיש!

 הילות שו"ם. ראשי תיבות שלק
 הערים ׁשֵּפיֶרא, ֶווְרֵמיֶזא וַמֶגְנֶצא. מהערים 
ערים  אשכנז.  שידעה  והמפורסמות  הוותיקות 
אלו היו מקור גאוותה של יהדות אשכנז כבר מימי 
היוולדה. בישיבות הידועות שלהן למדו גדולי 
אשכנז, ביניהם ניתן למנות את רבינו גרשום מאור 

הגולה, רש"י הקדוש ועוד רבים כדלהלן.
תקנות שו"ם: בשנת ד'תתקנ"ו )1196( ובשנת 
ד'תתק"פ )1220( התאספו רבנים ופרנסים מקהילות 
שו"ם ותקנו תקנות הקשורות לחיי היהודים. מקצתן 
הובאו בשולחן ערוך ובכתבי פוסקים נוספים, ועד 
היהודית  מהפסיקה  נפרד  בלתי  חלק  הן  היום 
המחייבת )בעיקר אצל יהודי אשכנז(. עם אלו נמנות 

"תקנת הנדוניה" ו"תקנת החליצה".
יהודיה: הערים הללו שכנו על גדות נהר הריין. 
הנהר היווה קו אספקה לסחורות רבות אשר יובאו 
מארצות אחרות. יהודים רבים עסקו אז במסחר, 
חלקם כיבואנים וחלקם כסוחרים ממולחים. בזמנים 
השקטים שלא היו גזירות, חיו היהודים חיי עשירות 
ורווחה, ובזמני רדיפה, כאשר הגוים הצרו וצמצמו 
את מקורות הפרנסה, עברו רבים לעסוק בהלוואות 
בריבית לגויים. מרצונם העצמי בחרו היהודים 
לגור בנפרד ב'רחוב היהודים' כהבדלה ושמירה 

בין ישראל לעמים.
רבניה: רבי משולם בן קלונימוס, רבינו גרשום 
מאור הגולה, רבי אמנון בעל ה'נתנה תוקף', רבי 
אליעזר בעל ה'רוקח', רבי שמואל החסיד אביו של 
רבי יהודה החסיד, רבי יעקב הלוי מולין ה'מהרי"ל', 

ועוד רבים.

הלמידה תועבר במתכונת עשירה, מקיפה וקליטה ע"י המרצה המומחה לשפות ר' יצחק פישמאן • הקורס בנוי בשלבי למידה 

ובליווי מצגות, חומר לימודי, תרגילים ושיעורי בית • הקורס אינו כולל רק חוקים, כללים ומילון השפה אלא יותר מכך, את 

האופי והמנטליות העוטפים את השפה ולמעשה מאפיינים את מהותה. • ט.ל.ח. • *עפ"י תנאי המכון. פרטים בקו המערכת. 

- הלימודים מתחילים באלול, יתקיימו באזור גאולה -
הנחה לנרשמים עד י"ז באב*

02-630-2623
 YIDDISH.1000@GMAIL.COM

נא  )תוכניה( הקורס,  ולקבלת סילבוס  להרשמה, לפרטים 
להתקשר לקו 'המכון ללימודי אידיש' או במייל המערכת: 

בשם רבנים ואדמורי"ם גדולי הדור

ֶּכֶסף ִנְבָחר ְלׁשֹון ַצִּדיק אימרותיסודות

ַחִּיים  ֵעץ  ָלׁשֹון  ַמְרֵּפא 

ְלׁשֹון ֲחָכִמים ֵּתיִטיב ָּדַעת 

ַמְרֵּפא  ֲחָכִמים  ּוְלׁשֹון 

בעז"ה  נעסוק  זה  במדור 
ויהודיה:  אשכנז  בערי 
עובדות, מעשיות וסיקור רבנים

 ערים ועיירות
לבה של אשכנז

פתגמים

ׁשּכֹויח!
יעצט קען איך אויך רעדן אידיש *

*כעת )לאחר הקורס( גם אני יכול לדבר אידיש!

הרב שמואל זאב ארנסטר
- הגה"ק רבי אליהו מווילנא זצ"ל -

מאות שנים היוותה השפה אבן סלולה לנשים צדקניות בחייהן הרוחניים וכלי להתמודדות עם נסיונות 
הזמן. באותה עת שימשה השפה כחומה נגד פרצות הבלי העולם. ספרי מוסר יחד עם ספרים בעלי תוכן 

יהודי יצאו אז לאור והיוו פלס לנתיב חיי הבית היהודי התמים, אלו היו מלאים באש בוערת לעבודת ה'.

להלן ציטוט מתוך איגרת הגר"א המכונה 'עלים לתרופה', שכתב לבני ביתו בדרכו לארץ ישראל: "וגם 
באתי לבקש מאתך מאד מאד בבקשה גדולה ועצומה ושטוחה, שתדריך את בנותיך מאד שלא יצא מפיהם 
קללה ושבועה וכזב ומחלוקת, רק הכל בשלום, באהבה ובחיבה ונחת. והנה יש לי כמה ספרי מוסר עם 
לשון אשכנז, יקראוהו תמיד, וכל שכן בשבת קדש-קדשים לא יתעסקו אלא בספרי מוסר. והנה תדריכם 
תמיד בספרי מוסר... ובספרים שלי יש 'משלי' עם לשון אשכנז, למען השם שיקראו בכל יום. והוא יותר 

טוב מכל ספרי מוסר".

- גדולי הדור מתנגדים לשפות זרות -
בשנת תקל"ח )1778( ניסה פילוסוף יהודי בשם 'משה מנדלסון' מגרמניה )המוכר כיום כ'אבי תנועת 
ההשכלה'( להכניס את ה'עולם הגויי' ליהודים ולחבל במסורת כרם ישראל הוא הוציא לאור תרגום של 
החומש לגרמנית יחד עם 'ביאור' כפרני ומסולף, וכך ניסה לשנות את פני היהדות כולה ולהחדיר בתודעתה 
את 'חשיבותה' של השפה הגרמנית. בזמנו יצאו רבנים גדולים נגד החיבור, בראשם ה'נודע ביהודה' ועוד. 
תלמידיו, שכבר הדרדרו וניסו לעקור כל סממן יהודי, הגדירו את האידיש כַג'ְרֶגן, שמשמעותו: שפה זולה 
ומזויפת, כדרך לתפוס עוד יהודים בציפורניהם הטמאות. בהמשך התגלגלה' תנועת ההשכלה' אל רוסיה 
ושם ניסתה להפיץ את השפה הרוסית כשפה נאורה וכמפתח לעולם הידע וההצלחה. ידוע שגדולי הדור 
נלחמו בשפה הטמאה הזו והתנגדו נחרצות ללימודה. מרן החפץ חיים זי"ע אחז שאסור ללמוד וללמד 

שפות זרות כלל אלא רק אידיש בלבד.

כך היה בהונגריה, בתקופה שהרפורמים הרימו ראש ו'רבנים' רבים החלו לדרוש בגרמנית, סערה קמה 
ביהדות החרדית-אורתודוקסית ובראשם רבי הלל ליכטנשטיין מקאלמיא, שצווח ככרוכיא שיעבירו דרשות 

רק באידיש, וטען שדרשה המכילה מילים שונות מאידיש אפילו במעט, מטמאה את האוזניים!

עוד היום משמשת השפה כמגן מפני הבלי העולם ולאורך השנים קמו רבנים ומשפיעים בדרישה להשתדל 
ולהקפיד לדבר רק בשפת האידיש.

אז מ'גיט - נעמט מען; אז מ'שלאגט - אנטלויפט מען. - כשנותנים לך - תיקח; כשמרביצים לך - תברח.

אויף דריי זאכן שטייט די וועלט: געלט, געלט און געלט - על שלושה דברים עומד העולם: כסף, כסף וכסף. 

ווען פרייט זיך דער ארעמאן? אז ער פארלירט און געפינט - מתי שמח העני? כאשר הוא מאבד ומוצא.


