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IN THE BIBLE 
1 Samuel 5:2 

And the Philistines took the ark of the Eternal One, and they 
brought it into the temple of Dagon, and they set it next to 
Dagon. 

ים ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים   ּתִ ְקחוּ ְפִלׁשְ ַויִּ

יגוּ אֹתֹו ֵאֶצל  גֹון ַויַּּצִ ית ּדָ ַויִָּביאוּ אֹתֹו ּבֵ

גֹון:   ּדָ

Radak to 1 Samuel 5:4, sv ‘Rak Dagon nish’ar alav’ (12th-13th century) 

They say that Dagon resembled a fish from his navel downwards, 
hence the name ‘Dagon’ [from the Hebrew ‘dag’ = fish], and his top 
resembles a human. 

אמרו כי דגון מטבורו ולמטה היה  

צורת דג לפיכך נקרא דגון ומטבורו  

 . ולמעלה צורת אדם

IN THE TALMUD 
b.Berachot 8a (5th-8th century)  

‘Dolphinim’ reproduce like humans. What are dolphinim? Rav 
Yehudah said: sons of the sea. 

הדולפנין פרין ורבין כבני אדם. מאי 

  דולפנין? אמר רב יהודה: בני ימא. 

Rashi ad loc, sv ‘B’nei yama’ (11th century) 

There are fish in the sea where one half resembles a human and one 
half resembles a fish: these are called ‘sirens’. 

 

 

 

 

דגים יש בים שחציין צורת אדם  

  א.״ז שריינ״וחציין צורת דג ובלע



IN MIDRASH 
Sifra, Sh’mini parashah 3:7, Weiss edition p 49b (2nd-3rd century)  

‘An animal of the sea’: this includes a ‘sironit’. Rabbi Chaninah says 
that [their corpses] are able to transmit impurity in a tent [just like 
human corpses]. 

חיה זו חית הים, הנפש להביא את 

הסירונית יכול תהא מטמא באהל 

  כדברי ר׳ חנינא.

Ra’avad ad loc (12th century) 

‘An animal of the sea’, for example the sea-goat and 
the sea-deer. For everything that you find on land, 
you find [also] in the sea. A ‘sironit’ is also known as 
a ‘sirena’. Her upper half resembles a woman, and 
she plays music like a human. 

כגון עיזא דימא ואורזילא דימא שהוא עופר  חית הים  

 … הצבי. שכל מה שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה

ז קורין אותה ״נפש להביא את הסירונית פירוש בלע

שירינא והיא מחציה ולמעלה כצורת אשה ומנגנת  

 כאדם. 

Malbim, Sh’mini 80 (19th century) 

The ‘sironit’: this means a species of sea creature, called a siren in 
Greek, which they say has an upper half resembling a human and 
a lower half resembling a fish. And in the opinion of Rabbi Yosi 
son of Rabbi Chaninah, it transmits impurity in a tent. This only 
goes to prove that he is a fool: in his opinion [recorded in the 
Mishnah], an ‘adnei ha-sadeh’ also transmits impurity in a tent, 
because it is a ‘mountain man’, but [the tent law] in the Torah 
clearly refers to a human, not to something that resembles a 
human. 

הסרנית: ר״ל מין חיית הים הנקרא 

בלשון יוני בשם סעריען אשר אמרו עליו 

שחצי גופה העליון כצורת אדם  

והתחתון כצורת דג … ודעת ר״י בר׳  

חנינא שמטמא באהל. והולך לשטתו  

שכן דעתו גם לענין אדני השדה שהוא  

בר נש דטור שמטמא באהל … ר״ל זאת 

התורה אדם כי ימות באהל רק אדם לא 

  .ה בצורת אדםחי



IN TALL TALES 
Mussaf ha-Aruch, sv ‘Sireni’ (17th century)  

It was told to me that the King of the North, who ruled over 
Denmark and Norway, when he was travelling around 
Norway by ship, saw a siren one warm day, sitting on a beach. 
Ten years [after the incident], I found myself near the king, 
and I asked him about it. He was silent, I think because he 
was unsure about what he really saw, because the creature had 
been in the distance. And also, when the creature had heard 
the voice of the captain calling the king, “My lord king! Come 
and see this great wonder!”, it slipped away in the depths of 
the sea straight away. But the captain and the sailors swear 
blind that it was a siren and that they saw it. And the poets 
claim that sirens sing out each evening, and maybe their 
name comes from [the Hebrew word for ‘song’], “shirah”. 

 

 

 

 

 

 

…הגידו לי שמלך גליל המולך בדינימרקא 

ונורוויגא בעברו בספינה אצל מלכות  

נורוויגיא ראה חיה זו יושבת כחום היום על 

שרטון שבים. ואני קודם עשרה שנים בעמדי 

על זה, והמלך שתק והבנתי  אצלו שאילתיהו 

שהוא היה ספק אם החיה שראה היתה סירני  

או חיה אחרת מפני מרחק המראה. וגם 

אדוני ”החיה בשמעה קול השר הקורא …

תיכף   “המלך: הפוך פניך ותראה פלא גדול 

ומיד צללה בתוך הים. אמנם השר והספנים 

העידו שהיתה סירני ושראו אותה, ובדו 

נת בקול ערב ואולי הפייטנים שהסירני מרנ

  .קראוה סירני מלשון שירה



Emunat Chachamim, chapter 5 (18th century) 

Know this, with regard to the siren: secular experts were all agreed 
that these do not exist and were never created; rather, they were 
invented by Greek storytellers and songwriters, who are known to 
tell lies. And therefore the philosophers from among our own 
people said to me that our sages were taken in by the Greeks, and 
were mistaken [in their belief in mermaids]. After all, every 
scientist has searched for [a mermaid] and never found one! But, 
after hundreds of years, just last year a garrison of the King of 
France were travelling in the sea, and the found a creature in the 
sea whose head and body looked just like a human, except for its 
hands. And all the sailors saw this thing, and wrote [about it] and 
distributed the scrolls telling the story of what they had seen 
throughout Europe, as was their custom – and thus the testimony 
of our sages was proven to be true! 

 

 

 

 

 

 

והנה דע כי הסירני הזה הסכימו חכמי  

ה שלא היה ולא נברא אלא למשל  ״א

היה מן המשוררים היוונים הבודים 

דברי שקר כידוע, ולכן אמרו לי מן  

ל נמשכו אחרי  ״ פילוסופי עמנו שרז

היוונים וטעו בזה, לפי שכל חכמי 

הטבע חפשו ולא מצאוהו, אמנם אחרי  

כמה מאות מהשנים, בשנה שעברה  

אנשי מלך צרפת בלכתם בים מצאו 

בריה אחת בים והיו פגיה וכל גופה  

דומה לאדם חוץ מידיה וראו הדבר  

הזה כל המלחים וכתבו ושלחו אל כל 

ה  פה סיפור הדבר הז״גלילות איברו

  ל ״ונתאמתו דברי רז … אשר ראו 



Midbar Kad’mut 4:13 (18th century) 

There is a fish in the sea which they call a ‘siren’. Its top 
half resembles a beautiful woman and its lower half 
resembles a fish, and it lives in rocky, dangerous parts of 
the sea. And when a ship passes by, it begins to sing and 
chant in a very pleasing voice, until the men of the ship 
all fall asleep – and after that, it climbs aboard and kills 
and eats everyone. 

ה מחציו ולמעלה כדמות  ״דג יש בים שקורין סירינ

בנית דג ומקום  אשה בתולה ומחציו ולמטה כת

ומדי  .משכנה בסלעים ומקומות מסוכנים בים

עבור איזה ספינה תתחיל לשורר ולזמר בקול 

נעים הרבה עד כי תפיל חבלי שינה על כל אנשי 

האניה, ואחר כך נכנסת לתוכה והורגת ואוכלת 

 .יושביה

 

 
 

 



MI AKEN IDENTITY? 
Exodus Rabbah 43:7 (~10th century)  

A royal came home to find his wife embracing a ‘delfiki’. He was 
angry, but his attendant said to him, “[Only] if it could 
reproduce with her would you have a right to be angry.” But the 
royal said, “It may not have the capacity [to reproduce with her], 
but I must [nonetheless] teach her not to act like this.” 

…טפסר שנכנס לביתו ומצא אשתו  

מגפפת לדלפקי וכעס, אמר לו שושבינו 

אם היה מוליד יפה היית כועס, אמר לו  

הטפסר אין בו כח לדבר זה אלא ללמדה 

 .שלא תעשה כך

Matnot Kehunah ad loc, sv ‘Delfiki’ (16th century)  

‘Delfiki’: a wooden utensil on which we place wine, or [other vessels 
of] wood and stone. 

כלי עץ שנותנין בו כלים  : דלפקי

 . של יין עץ ואבן

Y’dei Moshe ad loc, sv ‘L’delfiki’ (17th century)  

‘Delfiki’: this is what is in the Gemara [under the name of] ‘dolphinim’. הוא בגמרא …  לדלפקי…

  .הדולפנין
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Rabbi Dr Tali Artman-Partock, 
and to Rabbi Natan Slifkin’s 
book Sacred Monsters: mysterious 
and mythical creatures of scripture, 
Talmud and midrash (Beit 
Shemesh: Zoo Torah, 2007). 


