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 דמות היהודי בפתגם היידי

           עמוס- דן בן

  דמות היהודי בפתגם היידי
  

  מאת

  עמוס- דן בן
1  

  

 היא הייתה נושא בשיח 1,תאולוגית ופוליטית, עוד לפני שהזהות היהודית הייתה בעיה חברתית

הבחנת , המתקיימת בין קבוצות אתניות אחרות לאורך זמן ממושך, לקבוצה אתנית. העממי

מה עוד שבמאות . ולה מסביבתההזהות מאפשרת ציון שייכות וזיקה לחברה ותחימתה וביד

והזהות היהודית , חלו בחברה היהודית שנויים קיצוניים, בעקבות ההגירה וההשכלה, האחרונות

מקצוע ושמירת הלכות , תווי פנים, לבוש, מגורים. לא יכלה להתבסס עוד על סימנים קודמים

עצם השינוי , אכן. יםיהוד- הדת חדלו להיות גורמים המזהים את היהודי ומבדילים בינו לבין לא

  .ותהליך זה השתקף בפתגמים ובביטויי לשון, החברתי חיזק את המודעות הקבוצתית

) א"ייוו( פרסם הסניף האמריקני של היידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט 1933בשנת 

ד וועגן זיך און וועגן ַאנדערע אין ִיידער 'שכותרה הייתה , שי לחלוקה בין חבריו ואוהדיו- חוברת

החוברת נערכה על ידי חוקר הפולקלור היידי יהודה . 'ניע שּפריכווערטער און רעדנסַארטןַײז

שאותם לא ציין ' ממקורות שונים, 'כפי שהוא מציין בשער,  את הפתגמים הוא אסף2.לייב כהן

מאוספו המונומנטלי של , בשינויים דיאלקטיים, חלק מהפתגמים לקוחים. בגוף החוברת

שהופיע ', יודישע שפריכווערטער און רעדענסארטען' ,)1909–1836(איגנאı בערנשטיין 

       
יואל -אריאל' ד', ליבוביı' מ', מודרני-זהויות יהודיות בעידן רב, 'חיים-בן' רפאל ול-בן' א: ראו  1

תל , )יהדות כאן ועכשיו(רב שיח בשאלת הזהות היהודית : ?מיהו יהודי בימינו, )עורכים(ענברי ' ומ
  S.#A. Glenn and N.#B. Sokoloff (eds.), Boundaries of Jewish Identity, Seattle, WA 2010; 2006אביב 

עליו . און רעדנסַארטןנע שּפריכווערטער ַײד וועגן זיך און וועגן ַאנדערע אין זִיידער , ל כהן"י  2
 H. Bar-Itzhak, Pioneers of Jewish Ethnography and Folkloristics in Eastern Europe:ראו

(Studia Mythologica Slavica 2), L. Schramm (trans.), Ljubljana 2010, pp. 75–112;  

R. Bauman, ‘Y.#L. Cahan’s Instructions on the Collecting of Folklore’, New York Folklore 

Quarterly 18 (1962), pp. 242–289; R. Rubin, ‘Y.#L. Cahan and Jewish Folklore’, New York 

Folklore Quarterly 11 (1955), pp. 34–45 ;מאטעריאלן : 1937–1881, יהודה לייב כהן  ,שצקי.י
  .1938רק וי ניו ,פאר א ביאגראפיע
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 54 המכיל 3,ח"וו זעגעל בוורשה תרס"לראשונה בדפוס כמהדורה שנייה בעריכתו של ב

החוברת , לעומת זאת). 127–123' עמ, 1823–1764' מס(פתגמים שנושאם הוא דמות היהודי 

ִיידיש (דישקייט ִיידיש און ִיי) א: (ם פתגמים המחולקים לארבעה פרקי243בעריכת כהן כוללת 

 31; צרות יהודיות והצלות יהודיות(דישע גליקן ִיידישע צרות און ִיי) ב(; ) פתגמים54; תיּוויהוִד 

מידות (גוטע און שלעכטע מידות און ַאנדערע כַארַאקטעריסטישע אייגנשַאֿפטן ) ג(; )פתגמים

 69; גויים ויהודים(דן ִייגוים און ) ד(; ) פתגמים89; טובות ורעות ותכונות טיפוסיות אחרות

  ).פתגמים
2  

' אחר' אך באלה מסומן היהודי כ4,דמות היהודי מופיעה כנושא בפתגמים של עמים אחרים

הפתגמים ביידיש משקפים את , לעומת זאת. בחברה ואפיונו נעשה על ידי אלה שאינם יהודים

, מנקודת מבט פנימית, צמהדמות היהודי כפי שהוא נראה בחברה היהודית המזרח אירופית ע

שביניהם הם ' אחרים'וכפי שהיהודים עצמם מגדירים את זהותם ואת ההבדלים בינם לבין ה

וספק אם יימצאו בו פתרונות לבעיות החוק , השיח העממי איננו עוסק בבעיות הלכתיות. חיים

ופה במאה שרווחו ביהדות מזרח איר, אך ניתן למצוא בו השקפות על יהודים ויהדות, וההלכה

ייחודו ותכונותיו , איכותו, מהותו, על זהות היהודי, התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים

המודעות לייחוד האתני מתחזקת במגע עם . המבדילות בינו לבין עמים אחרים, האנושיות

מצבה הגאוגרפי והדמוגרפי . חברה מבודדת אינה זקוקה להבחנות אתניות. תרבויות שונות

אולם חברה הנמצאת באופן מתמיד במגע עם חברות אחרות זקוקה . ת זהותהתוחם ומגדיר א

המודעות העצמית עולה . לסימני היכר המבדילים את אנשיה מאלה של קבוצות אתניות אחרות

כאשר חלים בה שינויים בעיית הזהות האישית והקולקטיבית . אף יותר בחברה משתנה

. יומית- אלא בעיה של מציאות יום, בעיית חוקאיננה אך ?' מי הוא יהודי'והשאלה , מתחדדת

הפתגמים העוסקים בנושא זה משמשים את דובריהם כפרשנות עממית המלווה את הזהות 

  5:כך הוא הפתגם הבא. המשתנה

  ).יהודי נשאר יהודי(ד ִייבט ַא ַײבל, דִייַא   .5

       
, בערנשטיין. הנמצא עדיין בקרקוב,  פתגמים3717יד המכיל -  כתב היא1900- המהדורה הראשונה מ  3

היד בעזרתו של - ערך את כתב, אשר עבד על ספרו מתחילת שנות השמונים של המאה התשע עשרה
אני מודה לידידי .  פתגמים כמהדורה שנייה3993 עם 1908- וציין את הספר שיצא לאור ב, זעגעל

  .וולפגנג מידר על מידע זה
 ,W. Mieder, International Bibliography of Paremiology and Phraseology 2, Berlin 2009: ראו  4

Index s.v. ‘Jew’, p. 1030; Z. Abramowicz, ‘Stereotype of a Jew in Polish and Russian Proverbs and 

Idioms’, R.#J.#B. Soares and O. Lauhakangas (eds.), Proceedings of the Fourth Interdisciplinary 

Colloquium on Proverbs, 7th to 14th November 2010, at Tavira, Portugal, Tavira 2011, pp. 416–425 
  .הפתגמים לקוחים מן החוברת שערך כהן, אם לא נאמר אחרת  5
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גלית מבנה זה באנ. מבחינת מבנו ותוכנו לסוג הביטויים כפולי הלשון, שייך פתגם זה, לכאורה

ויינרייך אינה מציינת מבנה זה בין הדגמים -  בינה סילברמן6.אך ביידיש איננו נפוı, רווח

' ַא מלָאכה איז ַא מלוכה'אך מציינת פתגם בעל מבנה דומה , הדקדוקיים של הפתגמים ביידיש

,  בפתגמים האנגליים כפילות הלשון היא מדומה7.כדוגמה לקונסוננס) מלאכה היא מלוכה(

ואילו השם או התואר השני , וון שהשם או התואר הראשון מציין תכונה או קבוצה כלליתמכי

', להישאר'אלא ' להיות'אך הפועל איננו . הסדר הפוך) 5( בפתגם 8.מציין את המקרה הפרטי

הזהות היהודית עצמה איננה משתנה והיא , אשר למרותם, אשר ממנו משתמעים שינויים

שאיננו , כהן אינו מציין את מקורו ואת זמנו של הפתגם. םמתקיימת בכל המצבים החדשי

אין להסיק כי הפתגם החל להיאמר אך בתקופה , אמנם, מכך. מופיע באוספו של בערנשטיין

חברה , באופן תאורטי ניתן לתארך ולמקם אותו לכל תקופה. שאליה הוא מתאים, המודרנית

  .הודיםשבהם חלו שינויים ביחסים בין יהודים ללא י, ומקום
3  

אך בפתגם ניתן להתייחס . הדת נחשבת לתכונה מאפיינת מרכזית, בחברה היהודית

  :באירוניה לתכונה זו

  9,)אך לא בכל מקום, היהודי הוא אדוק(נָאר ניט אומעטום , ד איז ֿפרוםִייַא   .3

  :ולאו דווקא לראות בה מאפיין עיקרי של היהודי

  ,)אף הוא יהודי,  שאינו מאמיןמי(ד ִייאיז אויך ַא , ווער עס גלויבט ניט  .35

  :או לנסח באופן בוטה

   ,)ֶהיו יותר טובים מאשר אדוקים, יהודים, יהודים( ט בעסער ווי ֿפרימערַײז, דןִיי, דןִיי  .37

ובכל זאת , אינו לומד, אינו מתפלל(ד ִייאון ֿפָארט ַא גוטער , ניט לערנען, ניט דַאווענען  .41

   ).יהודי טוב

והפתגם מעמיד למעשה משחק ', מנהיג של חסידים', 'צדיק'המקובל להוא הכינוי ' דִייַא גוטער '

  !ובכל זאת צדיק חסידי, לא תורה, לא תפילה: מילים ואומר

מעידה על אימוı של קשת רחבה של זיקות לזהות , שכהן מציין כפתגם, ציטטה משיר

  :היהודית

       
  .92–85' עמ, )1971 (3הספרות ', בעיות מבניות בחקר הפתגם היהודי, 'ויינרייך- סילברמן' ב: ראו  6
  .89' עמ, שם: ראו  7
 W. Mieder, S.#A. Kingsbury and: ראו. ’Boys will be boys’, ‘Enough is enough‘: לדוגמה  8

K.#B. Harder (eds.), A Dictionary of American Proverbs, New York 1992, pp. 65, 181 
  .1780' מס, 124' עמ, ח" תרסורשה, אין גלייך ווערטליך: יודישע שפריכווערטער, בערנשטיין' א  9
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   ).יהודיםאבל אנחנו ,  שאנחנואנחנו מה(נען מיר ַײדן זִייָאבער , נען מירַײז, נעןַײוואס מיר ז  .32
4  

אך אף לצעד קיצוני זה ישנה , החריגה מתחום החברה היהודית נעשית על ידי השתמדות

  :אפשרות להתייחס באירוניה בפתגם

און דער , ד קען זיך שמדןִיידער , דן איז ּתמיד בעסער ווי דעם משומדִיידעם   .26

   ).לא –והמשומד , י יכול להשתמדהיהוד, ליהודי תמיד יתרון על משומד( ניט –משומד 

  :תוצאות השמד אינן החלפת זהות מוחלטת אלא מצב ביניים של זהות מפוקפקת וקיום לימינלי

   ).המשומד אינו גוי ואינו יהודי(ד ִיי און ניט קיין ,ַא משומד איז ניט קיין גוי  .201

גמי של משפטי הוא פיתוח מבני של דגם פת, פתגם זה הבנוי כמשפט שלילה השוואתי כפול

הוא מאפשר לייחס זהות מפוקפקת לא רק .  וניתן ליישמו על נושאים אחרים10,שלילה

  :אלא לכל יהודי הפועל במרחב חברתי לימינלי, למשומד

  ).אינו גוי ואינו יהודי(ד ִייער איז נישט קיין גוי און נישט קיין   .233

ם היידיים המרכיבים את הזהות הן שתי קטגוריות חברתיות בסיסיות בפתגמי' יהודי'ו' גוי'

. היהודית מפרדיגמה של תכונות המתייחסות אל אותן קטגוריות אם באופן ברור אם במשתמע

  .לגוי תכונות הפוכות. צרות וחוסר מזל; חמלה; חכמה; לשון: תכונות אלו הן

  לשון. א

  11).הוא מדבר יידיש כמו גוי(דיש ווי ַא גוי ִייער רעדט   .53

  :והדיבור שאינו תקין מציין את יוצא הדופן,  מסמן זהות חברתיתהדיבור התקין בשפה

דיש ִייאון דער ַאנדערער רעדט , דִייווי ַא ) ָאדער ּפויליש(איינער רעדט רוסיש   .199

   ).והאחר מדבר יידיש כמו גוי, כמו יהודי] או פולנית[אחד מדבר רוסית (ווי ַא גוי 

  :היכולת לדבר יידיש כהלכתה הידרדרה ולכן

השולט ': בפתגם' הכובש את יצרו': במקור( 12כווערטלַײדיש גלִייהכובש ַא ? זהו גבוראי  .16

   ).ביידיש' במטפורה
       
  .91' עמ, )6לעיל הערה (ויינרייך - סילברמן  10
  .ל כל פעם שניסיתי לדבר יידיש"כאשר נאמר על ידי אמי ז, הפתגם זכור לי מילדותי  11
  .א, פתגם פרודי המתייחס אל אבות ד  12
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  :לשוני- או להביע רעיון דומה בפתגם אירוני דו

   ,)לשון אם פשוטה, הוא מדבר יידיש(לשון - ּפלעין מַאמע, ִ דישִייער רעדט   .54
5  

  13. רבות באנגליתעל דובר המשלב ביידיש מילים, לפי כהן, פתגם הנאמר

אלא אף בתקינות הדיבור , ידיעת השפה כרוכה לא רק בבקיאות באוצר המלים ובדקדוק

: בדיבור חל מהפך ביחסים בין שתי הלשונות, כפי שנאמר בפתגם שלהלן. בהקשריו החברתיים

להיות שפת , לפחות בחוגים מסוימים, ואילו יידיש הפכה, עברית חדלה להיות שפת קודש

  :תיתעילית חבר

מה (קודש - זָאגט מען אויף לשון, דישִייווָאס מען שעמט זיך צו זָאגן אויף   .33

   ).אומרים בלשון הקודש, שמתביישים לומר ביידיש

  14.ןַײז, משּתין, הּכסא- בית: כהן מדגים

  חכמה. ב

  אמנם את הפתגם

   ).חכם, יהודי(ַא חכם , דִייַא   .97

ובאופן מטפורי את ,  את החכמהאך הפתגמים האחרים מציינים, כהן מפרש כפתגם אירוני

  :כאחד מסימני ההיכר היהודיים, הראש היהודי

  ).לכל היהודים יש אותו השכל(דן הָאבן איין ◊כל ִייַאלע   .134

בכל דבר יש ליהודים (נָאר ◊כל הָאט איטלעכער גענוג , דן צו ווייניקִיי ַײַאלı איז ב  .136

  ).אבל שכל יש לכל אחד מספיק, מחסור

  ).יש לו ראש יהודי(ישן קָאּפ אויף זיך דִייער הָאט ַא   .234

  :לעומתו

   ).ראש של גוי מושך אחורה(שער קָאּפ ציט צוריק ִייַא גו  .182

  :או פתגם מסכם

טיפש הוא , יהודי יהיה מה שיהיה(ָאבער ַא נַאר איז ער ניט , איז ער, ד ווָאס ער איזִייַא   .114

   ).לא
       
  .9' עמ, )2לעיל הערה (כהן : ראו  13
  .7' עמ, שם  14
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  חמלה. ג

תכונה זו מופיעה בפתגמים הן . ונת זהות יהודיתהיה לתכ' לב היהודי'ה', מוח היהודי'נוסף על ה

  :לחיוב הן לשלילה
6  

  15,)אין לו בתוכו לב יהודי(דיש הַארı ִייער הָאט ניט אין זיך קיין   .49

  ,)יהודי ניכר על פי לבו(ד דערקענט מען נָאכן הַארı ִייַא   .107

רı ִייַא   .115   ,)בכל זאת לב רך] יש[ליהודי (ד הָאט ֿפָארט ַא ווייך האַֹ

  ,)היהודים נכרים ברחמנותם(דן ִיין רחמנות דערקענט מען דעם אי  .132

  .רחמנים- דן זענען בניִיי  .145

  :ופתגם המשלב את שתי התכונות באופן השוואתי וניגודי ביחס לתכונות של הגוי

דישן ִייש הַארı מיט ַא ִייאיידער ַא גו, שן קָאּפִיידיש הַארı מיט ַא גוִייבעסער ַא   .207

   ).של גוי מאשר לב של גוי עם ראש של יהודימוטב לב יהודי עם ראש (קָאּפ 

  צרות וחוסר מזל. ד

לעומתו הגוי הוא היפוכו של . רדוף צרות ועני, הדימוי היהודי העצמי הוא של אדם חסר מזל

  מהפתגמים. דימוי זה

   ,)מזל של גוי(ַא מזל ֿפון ַא גוי   .200

   ).יותר מזל, יותר גוי(מער מזל , מער גוי  .229

היהודי מלווה כל חייו בחבילת צרות שממנה אינו יכול . ודי כחסר מזל בחייומשתמע דימוי היה

  :להיפרד

  ,])צרות[אין בכלל יהודי בלי חבילת (ד ָאן ַא ּפעקל איז גָארניט ֿפַארַאן ִייַא   .56

  16).שלו] הצרות[לכל יהודי חבילת (ן ּפעקל ַײד הָאט זיך זִייאיטלעכער   .68

  :בקיצור

   ). יהודיקשה להיות(ד ִיין ַא ַײשווער צו ז  .85

       
  ).אין לו לב יהודי(' ָאט נישט קיין יִידיש הַארıער ה' הוא פתגם דומה 164' מס  15
 D. Ben-Amos (ed.), Folktales of the Jews II: Tales from Eastern: ראו סיפור הכרוך בפתגם זה  16

Europe, Philadelphia, PA 2007, pp. 306–312, no. 41 



            
      
      
    דמות היהודי בפתגם היידי  ]7
         

            
]303[ 

 

  
  דמות הגוי. ה

7  

  מהפתגמים. אך חסר שכל, כוחני, בר מזל: בתור קטגוריה אתנית הגוי הוא היפוכו של היהודי

  )גזלן יהודי אין רואים(זעט מען נישט , ד ַא גזלןִייַא   .96

  )יהודי יכול להיות גנב אבל לא גזלן(ָאבער ניט ַא גזלן , ן ַא גנֿבַײד קען זִייַא   .122

  :היא תכונה של גוי בלבדמשתמע כי גזלנות 

ישמור אלהים מידיו של (דישע קעּפ ִייאון ֿפַאר , שע הענטִייגָאט זָאל ָאּפהיטן ֿפַאר גו  .209

   ,)גוי ומראשו של יהודי

  :או נוסח שונה במשמעות דומה

ישמור אלהים מפני כוחו של גוי (דישן מח ִייאון ֿפַאר , שן ּכחִייגָאט זָאל ָאּפהיטן ֿפַאר גו  .211

   ).ומפני מוחו של יהודי

אלא על השאלה ?' מי הוא יהודי'בפתגמיו השיח העממי איננו עונה על השאלה ההלכתית 

  ?הפרגמטית כיצד להכיר את היהודי או כיצד היהודי ניכר

ואנשיה , אך מכיוון שנפתחה החברה היהודית, בחברה היהודית הסגורה שאלה זו לא עלתה

יש בו ' יהודי נשאר יהודי' הפתגם .בעיית הזהות התחדדה, באו במגע עם חברות אתניות אחרות

לפי הפתגמים הזהות ? אך מה הם סימני ההיכר, שחיפוש זה איננו לשווא, כדי להניח את הדעת

היהודית מתבטאת בלשון הדיבור ובהתנהגות מילולית ומעשית המעידה על יכולת 

ה מחשבה ורחמים הם מערכי היסוד של החבר. אינטלקטואלית וחמלה אנושית כלפי הנזקק

ומן הראוי לא לזנוח אותם כאשר בעיית הזהות , אם לא בכללה, היהודית במזרח אירופה

  .היהודית חוזרת ומטרידה
2  
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