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עמוד ללא מספור
 3עמודים ללא מספור

פתח דבר
כיצד והיכן מצאתי את הדרשות של שמואל יחייא ?
כאשר התחלתי לחקור את שורשי משפחתנו ,לרגל חגיגת יום הולדתה
ה –  80של אמי ע"ה יוהנה בונדהיים ,מבית גלוקסטאדט ),(GLÜCKSTADT
)ראה הקדמתי ,עמ 1 .בספרי ההסטורי "האגדה לבית הנריק" –  (1995לא העליתי על דעתי,
כי תוך כדי מחקר ארוך-שנים זה אגלה  30דרשות בשפה הפורטוגזית ,שנדרשו,
נרשמו ולבסוף אף הודפסו בעיר החופשית המבורג בשנת  ,1629ע"י קדמון
משפחת אמי ע"ה ,שמואל יחייא ,הוא  Alvaro Dinisוגם .Alberto Dyonis
בשלב מסוים של מחקרי פניתי לארכיון הלאומי בליסבון Arquivo =ANTT
 Nacional Torra daTomboבליסבון ,בירת פורטוגל ,כדי להתחקות אחרי עברם
של בני משפחת  Henrique Dias de Milaoהקדוש .האחרון נרצח שם על מוקד
הכנסיה הקטולית האינקוויזיציונית ב  = 5.4.1609א" בניסן ה'שס"ט.
ממקורות קודמים נודע לי ,כי בני משפחת האנוס שנרצח ,נמלטו לעיר המסחר
החופשית והעצמאית המבורג ומשם נפוצו בצפון אירופה.
פנייתי נענתה על ידי גב , Lucilia Ferreira Runa .עובדת מחקר עצמאית שם,
שכתבה לי בשפת פורטוגל באוקטובר  1988מכתב מפורט ,שתורגם עבורי על ידי
פועל זר פורטוגלי .בהמשך התכתבתי עמה בצרפתית .במכתבה מ  27במרס 1989
היא הציעה לי לרכוש ספר מחקר בשם :
)Portrait of a new Christian - Fernao Alvares Melo 1569 - 1632 (Paris 1982

ובו אמצא פירוט רב אודות משפחתי הקדומה האנוסה בפורטוגל ,והמשפט נגדה.
ואמנם כך היה .אחי נתן בן ברית רכש עבורי את המחקר בפריז ,באמצעות חברו.
בעמוד  ,50הערה  12כותב החוקר  H.P.Salomonעל  30הדרשות" ,כי הוא ראה

שני עותקים ,שניהם לא שלמים ,בספריה האוניברסיטאית של המבורג ובספריה
רוזנטליאנה באמסטרדם ,וכי על פי אותיות הדפוס והעיטורים ,הוא מסיק ,כי
הדרשות הודפסו אז בהמבורג .בשני העותקים חסר גם דף השער של הספר".

מהמבורג קבלתי מיקרופיש של דפי הספר ומאמסטרדם צילום העותק הקיים.
בן דודי מדרגה שניה ,ארי גליקשטט פיתח על חשבונו את המיקרופיש לדפים,
וכאשר השוויתי את העותק עם זה של אמסטרדם ,שמחתי לגלות ,כי דפים
חסרים בעותק אחד ,קיימים בעותק השני .בטעות נרשם בהמבורג ,כי הדרשות
הן של הרב יהודה כרמי ,אשר כנראה השתמש בהן ,לאחר מות מחברו…
מתרגם מתאים ,היודע לפענח פורטוגזית עתיקה ,מבין את תוכנן של הדרשות
מבחינת היהדות ומקורותיהן ויכול לתרגמן לעברית ,נמצא לי אחרי זמן רב
ע"י מכרים באישיותו המלומדת של מר שמעון קומר מירושלים ,מתרגם מקצועי
לפורטוגלית באונ .העברית ויד בן צבי וספרן בבית הספרים הלאומי שם .בהמשך
עבודתו הציע לי זה לעבד לכל דרשה "מראה מקורות" של ציטוטי הדרשן ,הן
אלה בלשון הקודש והן אלה אשר נאמרו על ידו בשפת שומעיו בהמבורג,
הפורטוגזית דאז ,ומונחים ספרדיים לצדם.

נסיתי לעניין מוסד מחקר מסוים באימוץ הפרויקט מבחינה טכנית וכספית ,אך לא
נעניתי .לכן לקחתי על עצמי את מימון התרגום והקלדת העותק הראשון בעצמי,
בתקוה ,כי כאשר אגיש עותק מושלם למוסד מחקר זה או אחר ,יבינו את ערך
שחזור ותרגום הדרשות ,שמטרתן הייתה לפני קרוב ל  400שנה ,להחזיר עטרה
ליושנה ולחדש תפיסתם היהודית של החוזרים אליה אחרי שלושה וארבעה דורות
של אינוס לנצרות הקתולית בפורטוגל ובאיטליה.
)ראה :פרק שושלת דון איבן יחייא ,עמ(30 - 14.

המתרגם מר קומר גילה בהמשך עבודתו וקשריו עותק נוסף ,שלם לגמרי,
בספריית בודלייאן באוקספורד ,מאוסף אופנהיימר ,ובצילומו במיקרו -פילם
הוא משתמש ,כדי לברר אי-בהירויות אשר במקור ההמבורגי בעיקר.

קרוב רחוק ,אהרון סקירא מחיפה ,ממשפחת  de Sequeiraהלונדונית ,אשר שנינו
צאצאיו של יצחק בן אברהם ישראל די סיקיירא ) - ,(1716 – 1612אני מאשתו
הראשונה לאה קסרס ,הוא מן השניה רבקה ,-השיג עבורי מאונ .חיפה צילום של
"ספר דברי הימים לבני יחייא" מאת הרב אליקים כרמולי  ,פרנקפורט על המיין
משנת תר"י –  ,1850ובעמוד האחרון  ,43וכערך אחרון כותב כרמולי" :שמואל ן'

יחייא רב ודרשן באמשטרדם ,בעל מחבר בלשון פורטוגיזי ,שלשים דרשות ,נדפסו
שנת שפ"ט בתבנית קוארטו בלי הזכרת מקום הדפוס ,אך על פי עדות בעל מחבר
שפת ישנים* ,בעיר המבורג-.

בהערת שוליים מס 149 .הוא מפרט את שמו המלא של הספר :
… , Trinta discursos ou darazas etcכפי שימצאנה הקורא בעמ 24 .של הפרק
"שושלת דון יחייא" המקדים את הדרשות ובדף השער של מהדורת הדרשות
המחודשת ,בשלמות.
המהדיר :יוסף משה בן אלעזר בונדהיים הי"ד  -בן ברית
* "שפתי ישנים" – שבתאי בס מפראג ,משורר וביבליוגראף ,דורותיים לאחר דרשננו.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הקדשה
זכיתי לגלות בחסדי ה" את צפונות העבר המשפחתי המשותף של הורי; זה של
אמי-מורתי ע"ה יוהנה בונדהיים בת יוסף משה ורוזה גלוקסטאדט מתחבר
אחורה לסוחר ולדרשן שמואל יחייא ויהא מפעלי זה זכר-רב לנשמתה במרומים.

את ספרי "האגדה לבית הנריקס" ) ,(1995הקדשתי לזכר אבי-מורי החבר אלעזר
בן החבר נתן בונדהיים הי"ד; )תואר הכבוד "חבר" בקהילות אה"ו ניתן לנאמני הקהילה
שלא היו רבנים; למשתתפים קבועים ונותני שיעורים ,לפעילים בנושאי צדקה וכשרות ,לפרנסים

ובעלי קריאה ותפילה וכו"( ובו תיאור קורות שתי המשפחות משנת  1500בערך ,עד
נישואי הורי בהמבורג בשנת .1923
II

I

בע"ה

א .הקדמה לפרק שושלת דון איבן יחייא

לפי מיטב ידיעתי לא נעשה עד כה נסיון מעמיק ,לחבר בין דרשן  30הדרשות
בהמבורג ,שמואל יחייא= ,ALVARO DINISלבין אבותיו אליהם התיחס.
לסיבת ערפול הידע אודות מקורו המשפחתי-הגניאלוגי היהודי ,גרמו ללא כל
ספק חייו האנוסים לנצרות בנעוריו ,חיי הוריו ,סביו והורי סביו שנאלצו לחיות
אף-הם תוך הסוואת עברם היהודי וזיהוים המשפחתי האמיתי ותוך העמדת
פנים כי נוצרים קטולים הם .הורים אף הסתירו ידע ברור מילדיהם במתכוון ,
מחשש כי לאלה יאונה רע מסביבתם הנוצרית אם יודעו פרטים על כך.
תקופה קשה ועצובה זו החלה בפורטוגל בשנת  1493ומכאן והלאה סבלו שני
דורות לפני שמואל יחייא כל חייהם כאנוסים לנצרות; והוא ,דור שלישי כאנוס
בנעוריו עד אשר מצא מקלט בהמבורג ,בה יכול היה לחזור למקורו היהודי
האמיתי ,צעד לאחר צעד .כבר אביו לפניו ניסה לעשות זאת בוונציה- ,אך רק הוא
זה שהצליח להשתחרר מכבלי האינוס באופן סופי בהמבורג .אך גם הוא לא העז
לגלות את סוד עברו ואת שושלת אבותיו ,או אולי הוא לא ידע אותה בדיוק ,
מאחר וזו הוסתרה מלפניו בצעירותו ,שמא יבולע לו מבלשי האינקויזיציה.
מסיבה זו כנראה הסתיר אף את אבהותו לבנו יחידו ,ראובן הנריקס בן יחיא-ל,
שנולד וחי כיהודי גלוי מלידה .בכל אופן ,חוקרי התקופה ההיא לא הצליחו לגלות
ולפענח אבהותו אליו ,בגלל טשטוש כנראה מכוון ,כמו שלא זיהו את קשרו-הוא
אל אביו מולידו ואל אמו ! …" .ובנים אשר קמו אחריהם… בחשיכה יתהלכו…
עד כסתה חשכת ליל זרע יחייא"… כותב הרב אליקים כרמולי ,מחבר "ספר דברי
הימים של בני יחייא" ב  1850על אובדן הידע אודות המשך דורות האנוסים; -
… "עברם לוט בערפל סמיך" ,כותב פרופ' קלנבנץ ,היסטוריון גרמני מאוחר יותר
ב  ,1956אודות משפחת הנריקס והינריכסן בגלוקשטאת צפונה מהמבורג ,שהיו
צאצאי שמואל יחייא ובנו ראובן ,כי הוא ,החוקר הלא-יהודי לא מצא
רישומים ואסמכתאות על עברם ועל הוריהם .הרגל האנוסים מקודם הפך לטבע
שני אצל צאצאיהם - .אולי התחנכו בלי משים שלא לדבר על עברם ולא לרשום
דבר ,כי כך מוטב ! ???
בשנת  1999הביאו לי צאצאי משפחת דון יחייא )עו"ד בני ,בנו יונתן ובן דודו
הפרופ" אליעזר( עץ יוחסין החל מיחייא איבן יעיש ודפי ספח לעץ ,ומהם למדתי,
כי הנסיון לחבר בין ראשון זה של השושלת הידועה ,לדורות קודמיו בעייתי הוא
וכי יש סתירות במקורות ,הכלולים ב "ספר הדורות" ו "סדר עולם זוטא" ועוד.
ד"ר פטר קלמנס משווערין במקלנבורג העביר אלי רשימה כזו ,אשר ספק רב
הוא ,אם ניתן לסמוך עליה ,אחורה עד דוד המלך וממנו אחורנית לאדם הראשון.
III

עתה בא אני הקטן ואחרי  5שנות חקירה משרטט ברצף את דורות בני יחייא
שלפני דרשננו ועד אליו ,היותי צאצא משפחת גלוקשטאת מצד אמי ע"ה ,המשך
בני הנריקס-הינריכסן ,בגלוקשטאת ,שהיו נכדי שמואל יחייא ,ואני בן דור
23מראשית השושלת ודור עשירי אחרי שמואל יחייא.
יוסף בן ברית
...............................................................................................................

אותיות ההדפסה של שושלת דון איבן יחייא
כדי להבדיל בין טכסטים לקוחים ממקורות תיעוד ומחקר ,לבין ציון המקור
עצמו ,לבין אלה ולבין הנחותי ,השערותי וסינטזה של חיבור של נסיבות
וכרונולוגיה עליהם בססתי את אלה ,השתמשתי באותיות דפוס שונות לכל סוג
של תוכן:
 .1טכסטים מקוריים לקוחים מתיעוד וממחקרים;
סקירות היסטוריות ותיאורי רקע של התקופה ,לקוחים מספרות היסטורית;
.2

) ציון מקורות הידע = ביבליוגרפיה

(

 .3השערותי ,הנחותי ,מסקנותי והסתברויות נסיבתיות וכרונולוגיות עקב סינטזה של
מידע קיים ,לשם השלמת הידע הלא מתועד.

IV

שושלת דון-יחייא בפורטוגל ובספרד
מאבי השושלת ועד שמואל יחייא
בהמבורג ובגלוקסטאת

)(1629 – 1147

יחייא איבן יעיש
)בערך  1110 ? - 1050עד  ? 1185או  ? 1192או ( ? 1222
Jewish Enzyclop

ר .הלפרין

מורשת יהודית

דור 1

עץ דון יחייא

דון יחייא איבן יעיש – שחי בערך מ  1110עד  ,1185מתיחס לזרע בן דוד ,מבני
הנשיאים שגלו מירושלים .היה בן דורו של הרמב"ם ) ,( 1204 – 1135והיה מקורב
למלכות וידיד המלך .הוא הטיב רבות לאחיו היהודים.
הינו ראש משפחת דון יחייא המפורסמת.
)רפאל הלפרין,אטלס עץ החיים לחכמי ישראל(

מבא הסטורי קצר :
בשנת  711פלשו מוסלמים מצפון-אפריקה לדרום חצי האי האיברי שהיתה
בשליטה של שבטים ויזיגוטים החל משנת  ,415אשר קבלו את הדת הקטולית
בשנת ) .586לפני כן היו עובדי אלילים(.
בשנים  612-613נכפתה דת זו על היהודים והסרבנים גורשו.
האנוסים לדת זו נרדפו החל משנת  633ובשנים  710 – 660הגרו אנוסים רבים
דרומה לצפון-אפריקה או צפונה לגליה )צרפת(.
כאשר כבשו המוסלמים ב  711את חצי האי ,חזרו עמם מן האנוסים ויהודים
גלויים למולדתם הקודמת וסייעו בכיבושה) .גם בכיבוש צפון אפריקה סייעו כבר
מקודם היהודים למוסלמים(.
במלגה ,בקורדובה ובטולידו- ,האחרונה היתה מקודם בירת הויזיגוטים - ,היו
אלה יהודים שהחזיקו חיל מצב בערים אלה.
בשנים  756עד  788שלט האמיר עבד אל רחמן ה I-בספרד כולה .היו אלה שנות
רווחה ליהודיה.
אך בשנת  789כבש בידריס ה I-הויזיגוטי חלקים מצפון ספרד וערך רדיפות הן נגד
היהודים והן נגד הברברים )ערבים מצפון אפריקה( שהתיהדו.
ב  840התקיימו ויכוחי דת בין הנוצרים ליהודים בצפון והמתיחות ביניהם גברה.
ב  852סייעו יהודים גם בכיבוש ברצלונה בצפון על ידי המוסלמים.
ב  863היגרו יהודים שוב לצפון-אפריקה בגלל מלחמות ומרידות.
ב  1013נכבשה טולידו בידי הברברים וזו הוכרזה מוסלמית.
ב  1085כבש אלפונסו ה ,6 -מלך ליאון וקסטיליה את טולידו וזו הופכת בירתו.
ב  1090כבשו "המוראביטון" מצפון-אפריקה את גרנדה ודרום-ספרד .מצב
היהודים טוב תחת שלטונם המוסלמי הנאור.
אך ב  1147עלה לשלטון כת מוסלמית קיצונית" ,,המוואחדין" ,שרדפו נוצרים
ויהודים ,פרעו בהם ,אנסו אותם לדת האיסלם ,במיוחד בסיביליה ,קורדובה,
אלסינה ובמלגה.
בעת הזו מתחילה ההסטוריה הידועה של משפחת יחייא איבן יעיש ,מייסד
1
השושלת.

יחייא ,פליט יהודי * שנהיה לעוזר ויועץ לאלפונסו הנריקס ,ראשון מלכי פורטוגל,
שהוכתר למלך בברית זמורה ,Zamora -בשנת  1143לספה"נ.
יחייא יעץ למלך ,כיצד לכבוש את העיר סנטארם ,Santarem -צפונה מליסבון ,מידי
המאורים -המוסלמים שבאו מצפון אפריקה.
לאחר כיבוש העיר פרש המלך אלפונסו ה I -את חסותו על תושביה היהודיים של
סנטארם ,על בית הכנסת של הקהילה ואת יחייא מינה לרב-ראשי )(Arrabi Mor
של מלכות פורטוגל החדשה כולה.
מצאצאיו של יחייא כיהנו במשרה זו במשך דורות רבים.
מפני שהמלך נתן לו במתנה שני בתים מפוארים שהיו עד אז רכושם של המאורים,
כונה הוא וכמה מצאצאיו אחריו בכינוי נגרו.Negro-
)מתוך "המורשת היהודית של פורטוגל" ,תדפיס(
* הערת המהדיר :עובדה הסטורית היא ,כי בשנת  1147היו פרעות ,אינוס ושמד מנת
חלקם הרעה של יהודי סיביליה ,קורדובה ,לוסינה ומלגה ,אחרי שמחוזות אנדלוסיה
אלה נכבשו על ידי כת המוואחדון ,הקיצונית בפלגי האיסלם הצפון -אפריקאית,
עובדה זו מצביעה על כך ,כי יחייא איבן יעיש )יעיש = יחייא בעברית( היה פליט
מאנדלוסיה ,דהיינו מדרום ספרד .מכאן בלי ספק בא רצונו של יחייא לעזור לשליטה
הנוצרי של פורטוגל החדשה לכבוש את מחוזותיה מידי המאורים המוסלמים.
בעץ הייחוסין של המשפחה רשום ,כי בא מקורדובה ליסבונה ,בה נפטר תתקפ"ב=.1222
איזכור אביו בשם הערבי יעיש ,יכול להעיד על כך ,כי הנ"ל אונס לאיסלם או נהרג
על קידוש השם בילדותו הצעירה של בנו יחייא  ,ועל כן כונה בשמו ממש ,גם אם
בעברית ולא בערבית .ההסטוריה מעידה ,כי כבר החל מ  ,1033עם התמוטטות
הכליפות של קורדובה ,החלה הרעה במצב הטוב עד אז של היהודים שם.
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דון* יוסף – ) JOSEהזקן( בן דון יהודה יחייא
יהודה איבן יחייא

)בערך  – 1200בערך  ( 1280דור 3

)בערך ( 1227 – 1150

דור 2

-

חכם תלמודי ,מקורב למלכות .
)עץ -החיים ,ר.הלפרין; ערך  ,977עמ( 180.

-

יהודה איבן יחייא ,מחכמי ספרד ,מקורב למלכות .בן דורו של הרד"ק.
) עץ -החיים ,ר.הלפרין; ערך ,921עמ(176.

-

למלך ]סנצ"ו הראשון ) [ (1211 – 1185היה שר אוצרות יהודי בשם יהודה,
אותו הפקיד כרב ראשי על פורטוגל .עושרו היה רב.
)דברי ימי ישראל ,צבי גרץ; כרך ד" ,עמ(208.

-

סנצ"ו הראשון איכלס מחדש איזורים עזובים של הארץ וארגן בהם רפורמה
מנהלית.
) (“Sephardische Spuren” -Eugen Heinen, Detmold 1998
הערה :קיים בלבול רב במקורות השונים באשר לשמם ותפקידם הממלכתי של

 דון יוסף יחייא היה נכדו של יחייא איבן יעיש ,שחי בליסבון באמצע המאהה .13 -הוא היה כה עשיר ,שבנה בית כנסת בכספו -הוא .חיבר פירוש
)  ,Jew.Encycl.כרך ה" ,עמ(581.
לתלמוד ,שלא השתמר.
  JOSE IBN YAHIAמונה כאפוטרופוס ראשי של הממלכה הפורטוגלית בימיהמלך סנצ"ו הראשון )  .(1211 – 1185בימי מלך שני זה של פורטוגל החדשה
אוכלסו ואורגנו מחדש השטחים והמבנים המנהליים של ממלכת פורטוגל .
 בימי המלך אלפונסו ה III -הושלם כיבוש האלגרב מידי המאורים.ליסבון היתה לבירת הממלכה ב .1250
הקהילות היהודיות באלגרב שולבו בתוך מערכת הניהול הפורטוגלית.
כאמור ,שימש דון יוסף בן יהודה יחייא כראש המנהל.
) כרונולוגיה השוואתית של פורטוגל ויהודיה בחברה ותרבותה(

-

יהודה איבן יחייא האב לבין דון יוסף בן יהודה הבן.
נראה לי ,כי העריכה שלי תואמת את מציאות

טוב היה מצב היהודים בממלכה הצעירה בימי המלך אלפונסו הIII -
) ( 1279 – 1248והמלך דיניס ).( 1325 – 1279
)דברי ימי ישראל ,צבי גרץ; כרך ד",עמ( 260.

העבר.

* התואר דון

שניתן לבני הדור השלישי של משפחה זו ,מצביע על הכבוד הרשמי לו

זכו ,כאשר גם לאביהם ניתן התואר ,אך זאת אולי רק בדור בניו.

התואר דון הספרדי זהה לאדון העברי -,ודונה

זהה לתואר גבירה.

כן נעלם עתה הכינוי הערבי איבן ובמקומו בא מחליפו העברי בן.
-

3

בימי המלך דיניס התפתחה התרבות הפורטוגלית .השפה הפורטוגלית.
החליפה את הלטינית כשפה הרשמית במסמכיה(Sephardische Spuren) .

4

דון גדליה ) הזקן( בן דון שלמה יחייא
דון שלמה )הזקן( בן דון יוסף יחייא
ר.הלפרין(

)בערך (1385 – 1295

דון גדליה זכה לעושר וכבוד ופעל רבות למען אחיו .נפטר בטולידו בספרד )!(
היה תלמידו של אחיו הגדול דון יוסף ,שחיבר כאביו פסקים וחידושים לש"ס,
שנולד בערך ב  1280ונפטר ב  1367בטולידו )!(
לדון גדליה היו שני בנים חכמים :רבי טודרוס שהשתתף ב  1413בויכוחי הדת
)עץ החיים ,ר .הלפרין; ערך  ,1196עמ(190.
ודון דוד נגרו.

)בערך  , 1340 – 1250ע"פ "עץ החיים " של
)נפטר לפני  , 1300ע"פ טבלת  ,Jew. Encycl.קביעה זו בלתי
הכרונולוגיה של תקופת חייו משובשת והמקורות לא תואמים

-

דור 4
סבירה ! (

מחכמי ספרד ,מקורב למלכות .חיבר פסקים וחידושים לש"ס .חי סמוך אחרי
הרא"ש .היו לו שני בנים חכמים :יוסף המשורר )פייטן( וגדליה הרופא.
)עץ החיים ,ר.הלפרין; ערך  , 1097עמ( 186 .

 מראשי הקהילה בליסבון ,שהתאמץ לפקח על צמיחת חיי הראוה של בני דתו,כדי שלא לעורר את קנאתם ושנאתם של הנוצרים.
 איש גיבור חייל ופילוסוף גדול; וישימו המלך לראש על כל חילו .נהרג בקרבעם המאורים-הישמעאלים.
)  ,Jew. Encycl.כרך  ,5עמ + ;581 .ספר לבני יחייא,א.כרמולי,עמ( 8.
-

בימי מלכות המלך דיניס ) ( 1325 – 1279התפתחה התרבות הפורטוגזית,
כאשר שפת פורטוגל החליפה את השפה הלטינית במסמכיה הרשמיים.
)כרונולוגיה השוואתית של פורטוגל ויהודיה (

-

בימי המלך אלפונסו ה (1357 – 1325) 4 -באלקנטרה -קסטיליה ,סיבך הרשע
גונזלו מרטינז בתככיו את יועצי המלך ,ביניהם סולימן-שלמה איבן יעיש.
המזימה נכשלה והמרשיע נשפט והוצא להורג.
דון שלמה עצמו קודם על ידי דון יוסף ) משתמע כי היה זה אביו (
) צבי גרץ ,כרך ד" ,עמ( 260 .

5

דור 5

מחכמי פורטוגל ,סמוך אחרי הר"ן .רופאו של המלך פרדיננד בפורטוגל )להלן(

 גדליה היה רופא אישי למלך פרדיננד ) ( 1382 – 1357עד לשנת .1370כאשר איבד את חסדי אדונו היגר לקסטיליה ,שם שירת את המלך הנריק
שמינה אותו כראש קהילות ישראל בכל ממלכתו ) .ראה להלן קטע הסטורי * (
הכנסתו מאת המלך היתה  5000דוקטים זהב.
הוא מת ישיש מאוד בעיר טולידו ושם נקבר.
אחיו הגדול דון יוסף התפרסם בגלל הדרו החיצוני ובגלל פיוטיו ,שהושמדו
בשריפה .אך אחד מפיוטיו שהודפס שוב ושוב ,נכתב לכבוד מורו שלמה ב"ר
אדרת ,אחרי מותו של זה .דון יוסף אף שילם מכיסו את תיקוני בית הכנסת
במקום  ,Calatayudשנבנה על ידי אחד מקדמוניו ,אהרון איבן יחייא.
) לא נמסר ולא איתרתי בן מי זה היה ? (
) ,Jew.Encycl.כרך  ,5עמ+ 581.
ליוסף המשורר היה בן בשם שלמה ,אודותיו וצאצאיו לא נמסרו פרטים ,פרט

(582

לזאת ,שנפטר בערך בשנת .1375


)בעמ 583 .בטבלה של (Jew.Encycl.

רקע הסטורי כללי  :בספרד של המאה ה 14 -שלטו אצילים אזוריים בעזרת
צבאות של שכירי חרב .רק ב  1369התבסס שלטון מלוכני בידי אנריקו
מטראסטאמארה .בית מלכות זה בקסטיליה איים אף להשתלט על פורטוגל
)אטלס טיים לתולדות העולם; כרך ב" ,מפות עמ(.37 + 36.
השכנה.
למלך פרדיננד מפורטוגל היו עימותים פוליטיים עם ממלכת קסטיליה השכנה.
כאשר מת ב  ,1382חל משבר בשושלת השולטת וזו הוחלפה באחרת.
ב  1385ניצח ז'ואן ה I -מבית  AVIZהפורטוגלי את חואן ה I-מבית
 TRASTAMARAהקסטיליאני .מעתה עמד בראש פורטוגל המלך ז'ואן ה I-
)כרונולוגיה השוואתית של פורטוגל ויהודיה(
מבית AVIZ
6

סיכום :דון גדליה )הזקן( נקלע למאבק בין השושלת הפורטוגלית לקסטיליאנית .עד

במותו של חואן ה I-מלך קסטיליה ב ) 1385

 1370היה רופא החצר של פרדיננד הפורטוגזי ,אך היגר לספרד כאשר הפסיד חסות

בטעות הרב א .מרכולי ועורך  -,Jew. Encycl.אך גם שנת מות אביו גדליה יחייא

מלך זה .עתה בזקנתו ,שירת את מיסד שושלת המלוכה הקסטיליאנית ,את המלך

החזיק דוד נגרו עדיין בתפקיד ” “almoxarifeמטעם המלך פרננדו ,מלך פורטוגל
)שמת שלוש שנים מוקדם יותר ב .( 1382

אנריקו מטראסטאמארה  15 .שנותיו האחרונות חי בטולידו שם מת ב  ,1385בה בשנה,
בה ניצח בנה הלא-חוקי של אשת פרדיננד ,ז'ואן ה I-מ  Avizאת יורשו של אנריקו
מקסטיליה ,את חואן ה I -מ  ,Trastamaraשנשא לאשה את בתם של פרדיננד וליאורה.
לא צוין במקורות ,מדוע איבד את חסות המלך פרדיננד .בליסבון? ידוע ,כי אחיו
הגדול דון יוסף נפטר בטולידו ב  ,1367יתרה מזאת ,בנו דוד נגרו הוליד בנים כבר
ב  1360בטולידו .כנראה חשד פרדיננד ,כי רופאו משמש כגייס חמישי בחצרו והרחיקו.

דון דוד נגרו בן דון גדליה יחייא
) בערך  – 1330תשרי  , 1425ע"פ ר .הלפרין(

דור 6

)ע"פ דברי הימים לבני יחייא,א.כרמולי,שנת פטירתו  1395או ( 1405

מחכמי ספרד סמוך אחרי הריב"ש .היה עוזרו של יהודה ,גזברו הראשי של המלךפרננדו )=פרדיננד( מפורטוגל ) .( 1382 – 1357אחרי מות פרננדו נוצר קרע בין
אלמנתו המלכה ליאנורה ובנה הלא-חוקי ממאהבה ,הנסיך דון ז'ואן מ ,Aviz
לבין חתנה חואן ה I-מלך קסטיליה )בעל בתה החוקית(
…"כאשר הלך חואן ה) I-מקסטיליה( לפורטוגל ב  ,1383כדי לכבוש את כסאהמלוכה בטענת זכות ירושה )אחרי מות פרננדו( ,התקשר עם דוד נגרו בן גדליה
איבן יעיש ,אחד מגדולי המלכות הפורטוגזית שהצטרפו למחנה הקשטיליאני.
בעת מסע הכיבוש עשה דוד נגרו בשליחות דיפלומטית מטעם חואן ה) I -מקסטיליה(
בפורטוגל עצמה .מובן שהסוכן היהודי עזר למלך חואן ה) I-מקסטיליה( גם בענינים
מנהליים וכספיים .אח"כ נתמנה ע"י המלך חואן ה) I -מקסטיליה( לרב כולל על
ממלכת קסטיליה כאביו לפניו וכן כחבר במועצת המלך עד ליום מותו.

!(,

)ראה רקע הסטורי בערך הקודם(

דוד נגרו ציוה לבניו אחריו" ,שאת הונו הרב שיוריש להם ,לא ישקיעו בקרקעות
פורטוגל ,יען כי ליהודי פורטוגל נשקפת סכנת גירוש מן הארץ הזאת…"
דוד נגרו נפטר ב ה'קפ"ו )בתשרי  (1425ונקבר בטולידו בין הרא"ש לבין ר" מנחם
בן זרח.
היו לו שלושה בנים חכמים :דון יהודה המשורר ,דון שלמה ודון יוסף.
) הבן דוןיוסף חסר בטבלת השושלת של  Jew. Encycl.בעמ(?? 584.
)הפרטים לוקטו מ  -עץ החיים של ר.הלפרין ,ערך  ,1250עמ; 193 .
 גרץ ,כרך ד" ,עמ+ 296-297.כרך ה" ,עמ; 83. תולדות היהודים בספרד ,יצחק בער ,עמ- ;228. דברי ימי בני יחייא ,הרב א.מרכולי עמ; 10-12.  ,Jew.Encycl.כרך  ,5בעמ. 583 – 581.ונערכו על ידי כרונולוגית לפי הבנתי,תוך תיקון אי -ההבנות של
החוקרים(
סיכום :דוד נגרו יחייא נולד בליסבון ,אך חי לסירוגין בליסבון ובטולידו ,.עוד לפני
הקרע בין המלך פרננדו-פרדיננד לבין אביו ב  .1370גר בטולידו ושם נולדו בניו.
כאשר נאבקו על ירושת כסא המלוכה הפורטוגזית בנה הלא חוקי של המלכה
ליאונורה ממאהבה הפורטוגזי ,לבין חתנם קסטיליה והתפרסם בשל כך .כאשר לאחר
ההצלחה הראשונה התהפך הגלגל ובסיבוב שני ניצח סופית המלך הפורטוגזי החדש,
ז'ואן ה I -מ  ,Avizהיגר דוד נגרו - ,ואולי נאלץ לברוח לספרד.
הוא מת בטולידו כמו אביו גדליה 40 ,שנה אחריו .גם בניו נולדו בטולידו.

דוד נגרו היתה אישיות דגולה בזמן מלחמת מלכי קסטיליה ופורטוגל.
בחושפו סוד ,הצליח לסכל מזימתה של המלכה ליאונורה לרצוח את חתנה חואן
ה  I-מקסטיליה )הספרדי ,בעל בתה החוקית ,כדי לפנות את זכות ירושת כסא
המלוכה לבן מאהבה ז'ואן ה I-מ  Avizהפורטוגזי(.
7

ולא של דוד נגרו ,כפי שכותבים
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)בערך ( 1430 – 1360
מצבתו בת ארבעת הדפנות) ,כנראה בצורת אוהל( הועתקה ,בדברי ימי בני
יחייא  ,בעמ11 – 10 .
זכרון לראשונים
אלה דברי דוד האחרונים
מעשה חרש אבן פתוחי חותם
מפותחות במילואותם
חלק אלוה ממעל
הגבר הוקם על
והנה קמה אלומתו ותתצב
לפני מלכים יתיצב
והיה גדול ורב בעדת אריאל והוא שפט את ישראל
ושפט בצדק דלים
בנעימים נפלו לו חבלים

ועליה חרוט:

ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו
ועל טוב יזכר שמו
ותהי המשרה על שכמו
טוב עם אל ועם אנשים
יועץ וחכם חרשים
מחזק הבדק
הולך תמים ופועל צדק
הוא הרב רבי דוד ברבי גדליה ן' יחייא
בארץ פורטוגל היו תולדותיו ולארץ קשטילייא נעו מעגלותיו
וישכב דוד עם אבותיו
בחדש תשרי שנת וצדיק יסוד עולם נוכח מקדש ואולם
לחזות בנעם אל ולבקר בהיכלו
עלה דרך גבולו

רקע הסטורי כללי :בשנת  1385החלה למלוך בפורטוגל ראשית שושלת נסיכי
) Avizע"ש עיירה הררית במרכז פורטוגל ,צפון-מזרחה מליסבון( והראשונים היו:
ז'ואן ה  I -שנשא לאשה את הנסיכה פיליפה מלנקסטר ) ;(Lancasterדוארטה ה I-
ואלפונסו ה ,5 -אשר שלושתם תמכו ביהודי פורטוגל .עתה חל גידול באוכלוסיה
היהודית ובערים שונות במדינה אורגנו רובעים יהודיים .סוחרים יהודיים הלוו
סכומי כסף גדולים למלך דוארטה וממנו מסעות-ים לגילוי וכיבושים מעבר לים.
הנסיך הנרי הספן ,Infante Duerte Henrique -בנם של ז'ואן ה I-מ  Avizופיליפה
מ ) Lancasterאחיו של דוארטה( חיזק במאוד את הצי הפורטוגלי והתפרסם בכך.
)כרונולוגיה השוואתית של פורטוגל ויהודיה(

דור 7

דון שלמה בן דוד נגרו ואחיו דון יהודה המשורר נולדו בטולידו אשר בקסטיליה *.
אחרי פרעות אנטי-יהודיות חמורות בכמה ממלכות נוצריות בספרד בשנת ,1391
חיבר יהודה המשורר כמה קינות ל ט" באב על פרעות אלה ) .כמה מהן צוטטו ע"י
הרב א .כרמולי בספר דברי הימים לבני יחייא ,בעמ 12.וכן בספר הדמעות
של ש.ברנפלד בעמ.ריח -ריט ורכ -רכב בפרק ה .השמדות באספמיה ופורטוגל,
עמ .קפב-רעו( …"ויהי בשנת אל קנא ,היה ערבוב וסכסוך גדול בארץ ספרד לשה

הפזורה ישראל .ויברח דון שלמה בן דוד מקשטיליא לפורטוגא"ל ,הוא ואשתו
וביתו .ויואל דון שלמה ן' יחייא לשבת בלישבונ"ה ויהי שם מראשי עדת ישורון,
מקום אבותיו הגדולים והנכבדים .וכאשר מת ובא בכלח אשר למשפחתו ,קוננו
עליו" :הוי אדון וצדיק וישר ,נשוא פנים ונבון דבר" – )כרמולי ,פרק ב',עמ(12.
דון שלמה ן' יחייא ואחיו יהודה המשורר היגרו אם-כך בחזרה לפורטוגל אחרי
הפרעות ,שם היה שלמה מקורב לבית המלכות בימי המלך דוארטה ה ) I-בן ז'ואן
ה I-ופיליפה( .אחיו יהודה ,פייטן מפורסם ,שירת את המלכה האם ,פיליפה ,בת-
זוגה של ז'ואן ה .I-ליהודה היתה השפעה רבה על המלך דוארטה .כאשר ביקש
הצורר ) Vicente Ferrerכנראה כומר קטולי( לצאת בהטפה ארסית נגד היהודים,
אישר זאת המלך דוארטה רק בתנאי ,שהמטיף יחבוש לראשו "כתר לוהט באש,
אדום כולו"…
) גרץ ,כרך ה" ,עמ( 83.
שלמה יחייא ,מקורב לבית המלכות בלישבונה ,היה בן דורו של הרשב"ץ )שמעוןבר צמח( והיו לו שני בנים מפורסמים :דוד וגדליה.
)ר.הלפרין ,ערך  , 1285עמ(194 .


קביעתו של הרב א.כרמולי כי דון שלמה ואחיו יהודה נולדו בטולידו ,סותרת את
הנאמר ,כי אביהם דוד נגרו פעל )מאוחר יותר( בליסבון ותמך מבפנים
בהתקפת חואן ה I-מקסטיליה על פורטוגל וכיבושה .סבם גדליה ,המכונה הזקן,
עזב את ליסבון אחרי הקרע בינו לבין מלכו פרננדו-פרדיננד בשנת .1370
לפיכך מסקנתי ,כי בנו דוד נגרו ,שנולד בערך ב  , 1330היה עוד לפני אביו
בטולידו ,היותו איש צעיר ושם התחתן .זו היתה לדעתי הסיבה שהמלך פרננדו
מנע לאחר כעשור את תמיכתו מרופאו האישי ואף הרחיקו מחצרו .כנראה חשד
בכך ,כי משפחה זו תומכת במלכות קסטיליה -,אז בראשות המלך אנריקו
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דון שלמה בן דוד נגרו איבן יחייא

מטראסטאמארה ,ורופאו עלול לשמש כגייס חמישי בחצרו ,בשליחות בנו דוד נגרו,
שבעודנו צעיר ,תמך כבר אז במלכות קסטיליה ,מסיבה שלא פורטה ולא נודעה

לנו .באין מידע בהיר בסוגיה הפוליטית הזו של בית דון יחייא לעת הזאת,
נראה לי ניתוחי זה חידוש מבהיר את המציאות דאז ,,שלא עסקו בה עד כה.

אחיו ,דוד בן שלמה יחייא היה מחכמי פורטוגל בימי ר' יצחק קנפנטון ,הגאון
מקסטיליה .דוד היה מקורב למלך אלפונסו ה .5-דוד נפטר ב  -הרכ'ה = .1465
היו לו  3בנים חכמים ,ביניהם יוסף ,אבי זקנו של בעל "שלשלת הקבלה"
)עץ החיים ,ר .הלפרין ,עמ ,195 .ערך (1302

דון גדליה בן שלמה יחייא
דור 8
)בערך (1500– 1400
גדליה בן שלמה יחייא היה רופא ופייטן ,פילוסוף ואסטרולוג-חצר של ז'ואן ה,I -
של בנו דוארטה ה I -ושל נכדו אלפונסו ה . 5 -ליורש העצר דוארטה יעץ שלא
לקבל את הכתר ,אחרי מות אביו ז'ואן ה I -בשנת  , 1433כי זה לא מתאים לו.
כאשר התעקש דוארטה ,הזהיר אותו האסטרולוג ,כי שלטונו יהיה קצר .כאשר
חלה המלך ,יחס את מחלתו לנבואת יועצו .דוארטה גמל לו ולעמו בהחמרת חוקיו
נגדם .אך שלטונו לא ארך ,כי אם חמש שנים ואלה היו גרועות
עקב מגפות ומלחמות .תוארו של גדליה Mestre GUEDELHA Fysico e Astrologo :
)  ,Jew.Encyclopediaעמ(581.
גדליה בן שלמה יחייא היה חכם גדול והיו לו  3בנים ו  7בנות -,ומת בליסבונה
בן ק" שנים .היה אסטרולוג ,רופא ומשורר) .עץ היוחסין של משפ" יחייא(
"ויהי גדליה איש משכיל בספרי הדקדוק והשיר העברי וישקוט על ספרי התכונה
ויחל ללמוד חכמת הרפואה ויעש בהם שם ויקראהו מלך פורטוגאל להיות לו
לרופא עם ארוחא גדולה .הוא גדליה ,אשר כתב עליו הסופר הספרדי גאריבאי
מזאמלעי הדברים האלה:
בשנת אלף וארבע מאות ושלשים ושלש )ה' קצ"ג( ,ביום ג' בשבת ,ט"ו לחודש
אוגוסט ) י"ט אב( נשא למלך דון דוארטי בלישבונ"ה לפני השרים וגדולי המלכות
ויגש אליו גדליה היהודי רופא המלך ותוכן גדול ,ויאמר בי אדוני ,אל תשת על
ראשך כתר המלוכה עד אחר חצות היום ,כי הכוכבים רעים מאוד כעת .ולא שמע
אליו המלךכי לא האמין לדבריו .אז אמר הרופא מתיירא אני ,שלא תצליח אדוני
המלך במלכותך; וכאשר אמר כן היה ,כי מעטים ורעים היו ימי ממשלתו ,לא
מלך כי אם חמש שנים ,ועשרים ושבע ימים .וכל ימיו היו ימי דבר ומגפה בארצו,
חרב ומלחמות עם הערביים באפריק"ה .שם נצחו את אחיו דון פירנאנדי ויאסרו
אותו בנחושתים ושם מת בבית הכלא.
גם אחיו דוד היה גבר מצוין ,חכם ועשיר.....ויהי כאשר ראה דון דוד ן' יחייא זדון
לב הנוצרים בעת ההיא.....ויצו על בניו לבל לקנות בתים וקרקעות" ....
11
)מתוך ספר דברי הימים לבני יחייא – עמ ,13-14 .להרב אליקים כרמולי(

רקע הסטורי כללי :כאמור לעיל ,היו שלושת המלכים הראשונים של שושלת
נסיכי  Avizחיוביים בד"כ) .פרט לדוארטה לזמן קצר( לתושבים היהודיים של
המדינה.
המלך אלפונסו ה 5 -מת בשנת  1480או ) 1481רמ"א( ,ובנו ז'ואן ה 2 -ירש אותו.
בתחילה נהג כאביו ,אך רק מתוך רצונו האגואיסטי לנצל עושרם ויכולתם
לטובתו .בימי שלטונו ,בשנת  1492גורשו יהודי ספרד שלא נאותו להתנצר ומהם
הורשו להכנס לפורטוגל השכנה כמאה ועשרים אלף ,תוך גביית  8קרוזדוס זהב
תמורת רשות זו ושהייה של  8חודשים בלבד בארץ .בעלי האמצעים נאלצו לשלם
מסי רכוש בסכומים גבוהים ולהם הובטח ,כי יוכלו להשאר בארץ המקלט גם
אחרי  8החודשים הראשונים .ז'ואן ה 2 -קירב אליו אנשי מדע יהודיים מספרד,
לשרתו בידע האסטרולוגי והמתמטיקאי שלהם ,לטובת צי אוניותיו בגילוי נתיבי
הים לאורך חופי אפריקה המערביים ,שבחלקם נכבשו יחד עם איים סמוכים
להם .הספן דיאס גילה ב  1488 – 1487ים פתוח בדרום היבשת ומשם מעבר -ימי
מזרחה אל האוקיאנוס ההודי ולהודו ,משאת נפשם של מלכי אירופה.
בשנת  1493גילה המלך ז'ואן ה 2 -את יחסו האמיתי ליהודים :רובם של הפליטים
היהודיים גורשו עתה באכזריות רבה מארץ המקלט .אלה שלא יכלו לשלם את
הוצאות הנסיעה עקב חסרון-כיס נעצרו ונמכרו לעבדות .ילדים רבים מהם נגזלו
מהוריהם ונמסרו לכמרי המנזרים לחינוכם מחדש לנצרות .באותה עת השתוללו
מגפות בפורטוגל והפליטים האומללים הואשמו להיות הגורם לכך .אלה ואי-
יציבות אזרחית עוררו פרעות אנטי-יהודיות ברובע היהודי בליסבון .גם בנו הצעיר
של ז'ואן ה 2 -מת במגפה והמלך הפך עתה לשונא קשוח ואכזרי עוד יותר.
ז'ואן ה 2 -מת בשנת  1495ובן דודו מנואל ה I -ירש את הכתר ,באין יורש ישיר
לז'ואן ה .2 -בתחילה היה נראה שמנואל אוהד את היהודים יותר מקודמו ,אך
בהינשאו לנסיכה איזבלה ה  , 2 -בתם של מלכי ספרד פרדיננד מארגון ואיזבל ה I-
מקסטיליה- ,אלה שגרשו את כל יהודי ספרד שלוש שנים מוקדם יותר ,-נדרשו
עתה גם היהודים הפורטוגלים להתנצר .ראשונים נדרשו לכך ראשי הקהילה
בליסבון ,כדי לתת בכך דוגמה לבני עדתם האחרים.
שני ראשי הקהל בליסבון ממשפחת דון יחייא נדרשו לכך אך סרבו ונידונו למוות.
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הגם שהצליחו להמלט אישית תוך תלאות רבות וקשות עם בניהם הבוגרים לאיטליה,
ניתן לשער ,כי חלק מצאצאיהם הקטנים נשארו לאחור ,כנראה עם אמהותיהם ואלה
נפלו לידיהם של כמרי הכנסיה הקטולית ונאנסו לנצרות .בגלל אובדנם מקרב
קהל ישראל אלה לא תועדו ,וחוקרי הרשומות לא יכלו לגלותם מאוחר יותר.
מי מהם היו קדמוני דרשננו שמואל יחייא בהמבורג ,כמה דורות מאוחר יותר ?

"...וימת כל הדור ההוא ובנים אשר קמו אחריהם לא ידעו ולא הבינו ,בחשיכה
יתהלכו .אז אור בית יחייא נהפך לאפלה עד כסתה חשכת ליל זרע יחייא" !..
)א .כרמולי  -עמ .( 42 .לאחרונה נודעו לי עוד שני דורות לענף זה ,לפני שנקטע :

דון יהודה בן גדליה יחייא הקטן
)בערך  1493 -1430או (1497
"...ומת בליסבונה בעת הגירוש" )מליסבון( )עץ היחוסין של משפ'

דור 9

TOME DE NIS = DAVID MARCO
) בערך  1490עד קרוב בערך ( 1565

דור 11

דוד מרקו  ,גם טומה דה ניס היה נצר למשפחת רופאים וחכמים פורטוגלים
מפורסמים .הוא עבד בשרותו של  , Dom Louis d'Avizשהיה אחיו של מלך
פורטוגל ז'ואן ה ,3 -אשר התנגד לרפורמה לטובת האנוסים .בניגוד לרוח
פייסנית -מה ,שהשתררה כלפיהם בסוף ימי שלטון קודמו מנואל ,הנהיג מלך זה
את מוסד האינקויזיציה בפורטוגל בשנת . 1536
אחיו של דוד היה טומס מרקו Thomas Marco-שהיה רופאו האישי של ראש
המנזר  ,Dom Antonio-Prior de Cratoשבעצמו היה צאצא של אנוסים ,כמו רופאו…
) ,Die Familie MARCO-DINIS-JAHIAמעיין  ,Die Quelle-חוב' 1997\42
-עמ ,Michael Studemund Halevy , 1008-1012.בשפה הגרמנית (

יחייא(

במשפט קצר זה מקופלת טרגדיה משפחתית נוראה ,כי נראה שהומת עקב התנגדותו

החוקר טעה בזיהוי :דוד מרקו ,שנקרא גם טומה דה ניס זהה בודאי עם טומס

להיטבל לנצרות כפויה) ....ראה "משיחיות בדור גירושי ספרד ופורטוגל" ,י .תשבי ,מרכז זלמן שזר ,תשמ"ה

מרקו .דהיינו דוד מרקו= טומה או טומס מרקו היה רופאו של ראש המנזר של

י-ם ,עמ .(38– 24.מאחר ולא עסק בחכמה יהודית ,לא נסקרו חייו בידי רושמי הרשומות.
ואחיו :דון שלמה חכם גדול ורופא ,ומת בליסבונה בעת גירוש קסטיליא )= (1492
)ההדגשה שמת בעת גירוש קסטיליא( ולו ב' בנות וג' בנים.
דון דוד חכם ועשיר ומת בליסבונה ולו בג' בנות וד' בנים

העיר קרטו ,במרכז פורטוגל ,צפון-מזרחה מליסבון וגם של .Dom Louis de Aviz

)עץ היוחסין של משפ" דון יחייא(

דון גדליה בן יהודה יחייא
)בערך  – 1460בערך  (1530דור 10
…" ונפטר בלמסא דערארא ולו בן וחמש בנות" )עץ היוחסין משפ" יחייא(
זיהיתי ישוב הררי קטן בצפון-מזרח ספרד בשם  ,La Masaderaלשם ברח כנראה גדליה
יחייא מאימת רודפיו בפורטוגל ,כפי שברחו אחרים למרוקו ,איטליה ,יוון וטורקיה.
יתכן ונפטר תוך כדי מנוסתו בדרך היבשתית ההררית ,בנסיון להגיע לצפון איטליה

בניו :דוד רופא –

בלי פרטים נוספים - ,אך ראה להלן "דוד מרקו הרופא".

דון יאודה רופא ומת בסלוניקי .ז.א .ניצל מאינוס ,נשאר יהודי ונחשב לבן...

יוסף –

בלי פרטים נוספים וגורלו לא נודע...

כאן נפסק רישום צאצאי ענף זה של בני יחייא ,כי הוצאו מכלל היהדות.....לשמד.
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… אשת דוד מרקו היתה אנה מנריק ,ANA MANRIQUE -בת אנוסים מן העיר
סלמנקה –  Salamancaשבספרד .היא נקברה ) לא נאמר מתי ( בעיר הולדתה בבית
הקברות של מנזר "הכרמליתים" בשם .San Andres
) שם ,עמ( 1008 .
…אחד מבני הזוג הוא שלמה מרקו  ,SALOMON MARCO -שנקרא גם FELIPE
 ; DENISוהוא זהה כנראה עם שלמה יחייא שמת ב  1599בהמבורג ונקבר
מאוחר יותר בבית הקברות של הפורטוגזים ,שנרכש ב  1611ע"י זה שהוא כנראה
בנו  , ALVARO DINIS ,הזהה עם שמואל יחייא ,ביחד עם  = Andre Faleiroיעקב
) שם ,עמ( 1009.
אביהב  ,בשם הקהילה הפורטוגזית בהמבורג.
במאמר זה קיבלנו מידע על שלושת הדורות הבאים ,אשר שמואל יחייא היה דור
ראשון שהצליח לחזור ליהדות גלויה ,אחרי שקודמיו חיו כאנוסים  :סבו וסבתתו
מילדותם ,וכל חייהם ,אביו ואמו מלידה ובשנים מאוחרות ניסו לחיות

כיהודים,

והוא ,דרשננו ואשתו נולדו אמנם כאנוסים אך השתחררו מכבלי הכנסיה סופית
בבהמבורג ובעקר בגלוקסטאת .על כך להלן ביתר פירוט:
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דוד מרקו נולד בעיר פורטו ,כך כותב החוקר ההמבורגי בן הדור הנוכחי מיכאל
סטודמונד הלוי .מכאן ניתן להסיק ,שאביו גדליה חי שם כנראה ,אחרי שנכפתה עליו
הנצרות בליסבון ,ולפני נסיון הבריחה דרך ספרד לאיטליה ..איננו יודעים מאומה על
חייו ועל אשתו ,פרט שנפטר בלמאסא דערארא.

בנו דוד ,האנוס אולי מילדות,

נטבל לנצרות כנראה על ידי כומר בשם מרקו ,קיבל מן האחרון את שם יחוסו ולא
מאביו מולידו ,בהיות הכומר אביו הרוחני בנצרות .כנראה חותן ע"י הכמורה עם
הצעירה האנוסה אנה מנריק מספרד ,שחונכה כנראה במנזר הכרמליתי בעיר
הולדתה סלמנקה ושודכה לצעיר ממוצאה ,אולי גם הוא כרמליתי ע"פ חינוכו בעיר
פורטו? ואולי היה דוד מילדי היהודים המנוצרים ,שנחטפו בגיל רך מהוריהם ונשלחו
להתחנך במנזרים .או הוא הורחק לאי  SAN TOMEמול חופי צפון-אפריקה.
באי זה ,שנכבש ע"י פורטוגל ,שועבדו אלפי ילדי האנוסים לעבודה במטעים ,וחותנו
לרוב עם ילידי האי ,כדי ליצור אוכלוסיה מעורבת ,תלויה כל-כולה בשלטון;  -או
שחותנו ביניהם לבין עצמם… -הסטוריונים פורטוגזים לא מכחישים את העובדה,
הגם שממעיטים במספרם .היתה זו טרגדיה איומה למאות או אלפי משפחות יהודיות
ואנוסות בפורטוגל ) .משיחיות בדור גירוש ספרד ופורטוגל ,עמ;52 - 24 .
דברי ימי ישראל ,צ .גרץ ,פרק ה" :גירוש היהודים מספרד ופורטוגל
עמ( 106 - 81.

…ברפובליקה הקטנה של איי סאו-טומה ופרינסיפה באוקיאנוס האנטלנטי ,סמוך
לחופי גאבון במערב אפריקה ,חיים אלפי אזרחים שהם צאצאים של ילדים
יהודים ,שהוגלו לאיים על-ידי האינקויזיציה הפורטוגזית במאה ה . 16 -יש
ביניהם רבים ,הנושאים עדיין שמות ממקור עברי -,ואחרים הם נוצריים שומרי-
שבת.
מאמר מאת ח"כ נעמי חזן ,מ  ,14.3.1994בידיעות אחרונות.
דוד בצעירותו ,נהיה ל  TOMEבבגרותו ,כנראה ,היותו רופא ראשי המנזרים במחוז

בו נמצאות העיירות  .Crato, Aviz, Nisaאולי זה מצביע על מקורו מן האי San
 ? TOMEשמו השני  , De NISיכול להצביע על מקום מגוריו כרופא ראשי ונזירי
המנזרים באותו אזור ,העיירה  ,NISכיום  ; NISAכמו ששמו DAVID MARCO
מעיד כנראה על שם ילדותו ונעוריו ,שם ראשון שקיבל מאביו האנוס ,כיהודי ,ושמו
השני כאמור הינו כנראה שם כומר הטבילה שלו.
"שרותו" אצל ראשי המנזרים ,שתוארם  ,DOMהיה כרופא של רמי מעלה בשלטון.
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FELIPE de NIS \ DINIS = SALOMON MARCO
) בערך ( 1599 – 1530

דור 12

סלומון מרקו  ,הידוע בעיקר כ פליפ דניס או דיניס  ,סוחר בין-יבשתי ,נולד בעיר
פורטו בשנת  1530לערך .הוא היה בנם של דוד מרקו ,שהיה ידוע כרופא טומה דה
ניס  .פליפ נטבל לנצרות מילדות וחי שנים רבות באי סן טומה )ראה בדף הקודם(,
באיים האזוריים Azores -באוקיינוס האטלנטי ובליסבון הבירה.
אשתו היתה  ,GRACIA DE PALACIOSשנקראה בשלבי ההתיהדות
 , ABIGAILוהיתה אחת מבנותיהם ובניהם של ה"נוצרים החדשים" הידועים
בליסבון PERO de PALACIOS ,ואשתו .FELIPA BARBOSA
אחרי מות הוריו ,בסוף שנות הששים של המאה ,התישב הזוג בשנת  1570לערך
באנטוורפן אשר בפלנדריה .שם התקיימה זה מכבר מושבת סוחרים אנוסים,
שהזדהו כ "האומה הפורטוגזית" בתפוצותיהם וכקטולים בדתם .לזמן מה משמש
פליפ דה ניס כ "קונסול האומה הפורטוגזית" ,דהיינו הוא היה אחד מן הנכבדים
מבין הסוחרים .כאן נולדו לזוג הבת  Anaוהבן  .ALVAROפרופ .קלנבנץ סובר,
כי  ALVAROנולד עוד בפורטוגל ,בעיר  Bragaבצפון המדינה ,אך מקור הידיעה לא
מוזכר .באנטוורפן חוזר הזוג ליהדות גלויה ,בהשפעת האחים Gaspar + Diogo
 .Fernandesכאשר פורץ מאבק מלחמתי על השליטה בפלנדריה בין השליטים
הספרדים-קטולים ובין דורשי הרפורמה ההולנדים מבית הנסיכים מאורניה ,
ואנטוורפן נכבשה ע"י האחרונים ,נאלצים בני "האומה הפורטוגיזית" ,הקטולים
האנוסים להגר .פליפ ומשפחתו מתישבים לכמה שנים בעיר קלן . Köln-בשנת
 1583מהגר פליפ עם משפחתו לוונציה ושם הם חוזרים ליהדות גלויה ומנהלים
משק בית כשר .שוחט בא לביתם לשחוט עופות עבורם .אפילו משרתת שחורה,
פליפה ,אותה קנה כילדה בשנת  1560באי סן טומה ,שם היא הוטבלה לנצרות,
וכן משרת-הבית פרנציסקו ,מתיהדים עמם ,היותם "אנוסים" לנצרות בעבר.
)אולי שניים אלה היו ילדי תערובת מצאצאי הילדים האנוסים משנת  1497והלאה
ומבני-בנות זוגם המקומיים שזווגו בצו השלטונות ?– ראה בדף הקודם (

בשנת  1585מאשימה הכנסיה בוונציה את פליפ ב "התיהדות" ועוצרת אותו.
)הכנסיה ראתה בהתיהדות של נטבל לנצרות פשע חמור ביותר ,עליו נענשו קשות(

אשתו ,שנקראה עתה כיהודיה אביגיל ,בורחת עם שני ילדיה לסלוניקי.
אך אחרי שנה ,כנראה עקב לחץ ואיום על חיי בעלה ,היא חוזרת עם שני ילדיה
לוונציה ,אך מתה בדרך ביוגוסלביה ונקברת בעיר דוברובניק, DUBROVNIK -
עיר נמל במערב יוגוסלביה ,על חוף הים האדריאטי.
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מכאן והלאה משתייך פיליפ לקהילת  Santa Marinaבוונציה .אין רישומים נוספים
אודותיו בספרי הכנסיה ,לכן לא ניתן לקבוע את מותו שם) .ראה פרטים בהמשך(
אין להוציא מכלל אפשרות ש סלומון מרקו = FELIPE DINIS
זהה עם
שלמה יחייא = SELOMO YAHYA
שנפטר בשנת  1599בהמבורג ,וגופתו ,שנקברה בתחילה בבית הקברות הקטולי
שם ,הועברה לקבורה מחודשת בבית העלמין הפורטוגזי-יהודי ,על ידי מי שנראה
להיות בנו ,ALVARO DINIS ,הוא שמואל יחייא  ,שרכש את אדמת בית
הקברות ב  ,1611ביחד עם בן דודו יעקב אבואב \ Andre Faleiro = Jahacob Abuhab
בשם קהילת היהודים הפורטוגזים הקטנה בהמבורג.
)ראה משפחת מרקו-דיניס-יחיא,Die Quelle,1997\1 ,חוב"M.S.Halevy , 42

בנו עזב לטורקיה ,אחרי שגם הוא נימול זמן-מה לפניו .משרתו ,אנוס ספרדי בשם
 Francesco Diasהתיהד אף הוא עם יתר בני המשפחה וכן המשרתת ,Luna Maria
שהיא בתו הנטבלת לנצרות של משה )?( מסוים מצפת.
ב  3בינואר  ,1586התחרטה אשתו  *Filippa Dionisוצעיר ילדיהם ) כנראה Beatriz
 .( ?Antunesשמונה חודשים לאחר-מכן ,מותש מלהיות במעצר ,הצטרף בעלה*
לדוגמת אשתו והודיע ,כי יהיה מוכן להיות נזיר קפוציני .אך זה לא הציל אותו
מלהיות נשפט לתקופת חינוך מחדש ולמעצר "נצחי"  .עוד נשמה שנפדתה על ידי
הכנסיה…)מתוך  , Les Marranes a Venice-Cecil Roth, :1930עמודים (213 – 211


החוקר טעה בהחליפו את המשרתת השחורה פיליפה דיאוניס באשתו .כמו שטעה
בבני משפחה אחרים ,M.S.Halevy - .חוקר מאוחר ומעודכן יותר כותב ,כי אשתו
גרסיה -אביגיל ברחה עם שני ילדיה הגדולים לסלוניקי,

אני מניח ,כי המשרתת

על מצבת קבורתו ,מס 2.בבית העלמין בקניגשטראסה באלטונה חרוט:

השחורה ,שקבלה את שם אדונה פליפה דיאוניס כנהוג ,שמרה על הבת הקטנה

פה נגנז ונטמן – איש ישר מהימן – שלמה יחייא הנאמן
נפטר י"א תשרי הש"ס – ונקבר כאן בשנת ה'שע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

ביאטריז אנטונס ,אך כשנכלאה אף היא על התיהדותה ,העדיפה להתחרט כדי
להשתחרר למען הילדה עליה היתה מופקדת בהעדר אמה גרסיה -אביגיל ,שנפטרה
בדרך חזרה מסלוניקי ונקברה בדוברובניק-.יוגוסלביה(C.Roth 1930,,p.211-213) .

)מספרו "בית -החיים" של הלוי בגרמנית" ,קברים ספרדיים"] ,ברשותי[.
החוקר מציין ,כי כתב מצבה זה הוא הותיק ביותר בבית העלמין העתיק

(

י"א תשרי ש"ס למנין הקטן =  , 30.9.1599יום למחרת יוס הכיפור !!
ושנת שע"ה = 1615-14

לפרשת המשפט האינקויזיציוני בוונציה" … :מקרה טיפוסי היתה התביעה נגד
“  = ,Philip Dionis (Anis \Nis)alias Salomon Marci,fils de Tomas Nis,de Portoפיליפ
דיאוניס )אניס או ניס( גם סלומון מרקי ,בנו של טומס ניס מפורטו"…
בתחילה טען הנאשם ,כי לא היה נוצרי ,כי אביו ,שנאנס בכוח לנצרות ,הרחיק
אותו מפורטו כאשר היה רק בן ארבעה ימים ,ונסע עמו לליסבון ולאחר-מכן
לאנטוורפן .מאוחר יותר ,בלחץ התובעים הודה ,כי כן נטבל בצעירותו וחי כנוצרי,
אך כנגד רצונו ,וכי היו אלה הסב והסבתא שעליהם נכפתה הנצרות ולא הוריו .עד
גיל  20חי כנוצרי אדוק ,בהפסקה אחת ,כאשר בגיל  12או  13שלח אותו אביו
לסלמנקה )!( .שם שכנעו אותו אחיו )?( ועוד אדם לקיים כמה מנהגים יהודיים.
מאוחר יותר שוכנע ע"י האחים גספר ודיאגו פרננדס באנטוורפן להתיהד באופן
שיטתי .זה שלוש שנים שהגיע לוונציה הוא חזר סופית ליהדות ,התפלל בבית
כנסת ,אכל בשר כשר ולפני שנה ,היותו חולה בביתו בקהיליה  ,S.Leonardoמל
אותו הרופא בן ארויו.
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 Prof.Kellenbenzמציין ,כי  Filip Dinisחזר לאחר תקופת העדרות לאנטוורפן.
"הוא שייך לקבוצת הנוצרים החדשים הנשואים בינם-לבין-עצמם ,אשר שחקו
בימיהם תפקיד חשוב ביותר במסחר הפורטוגזי בתבלינים ,סוכר ואבני-חן".
) Sephardim an der unteren Elbe: Die Gruppe Dinis-Millao-de Lima, S.118-119
von Hermann Kellenbenz Wiesbaden, 1958
בעמוד  486בטבלה גיניאלוגית רשם החוקר כאשתו את .BEATRIX de SOLIS
מסקנה :אשתו הראשנה גרסיה -אביגיל מתה בדרך חזרה לונציה ביוגוסלביה ונקברה
בדוברובניק .פליפ חזר אז לאנטוורפן מעט לפני שנת  1590ונשא לאשה שניה את
ביאטריז דה סוליס ממשפחת פליירו-דה סוליס ,אחרי מות בעלה בהמבורג ב ,1599
נישאה זו שנית מאוחר יותר ל ) Alfonso Lopes e Siloa (de Silvaבאמסטרדם ,כך ניתן
להבין מרשימת המלשין הקטור מנדס בראוו בליסבון בסוף  .1617היתכן וטעה ?
)](The strange case of Hector Mendes Bravo,-Cecil Roth,1944,Oxford,p.234 [14
באשר לאחיו ,ששמו לא נמסר ,בסלמנקה ,עיר הולדתה של אם-אביו אנה מנריק ,,יתכן
והוא סימון דיניס ,סוחר קטן בהמבורג בשנת  ,1612אשר מופיע ברשימת יבואני סוכר
שבו רשום אלברט דיניס) ,שמואל יחייא( כיבואן גדול ,Kellenbenz ) .עמ,478.נספח ( 3
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רקע הסטורי כללי לתקופת חזרתו של פליפ דיניס לאנטוורפן:
בשנת  1588הוטבע רוב-רובו של הצי המלחמתי הספרדי-פורטוגזי המאוחד ,על
ידי הצי האנגלי שארב ל "ארמדה הבלתי מנוצחת" ליד חופיה הדרומיים של
אנגליה .הארמדה ארכה מסע ימי כביר צפונה ,כדי להכניע את נסיכי פלנדריה
מבית אורניה שהתמרדו נגד הכנסיה הקטולית והשלטון הספרדי ,באמצעותה.
על הפלגתו הסודית של צי ענק זה מנמלי פורטוגל ,מסר לאדמירליות האנגלית
מרגל מן האנוסים ושמו ] Don Stone Onisלדעתי תרגום אנגלי של דון איבן אנוס[
ששייט כסוחר תפוזים באוקיינוס האטלנטי .מאות ספינות מלחמה של הספרדים
ירדו למצולות ועמן כ  33.000אנשי צי וחיילים .העצמאות ההולנדית ניצלה.
)מאמר עיתונאי "המודיעין היהודי של אליזבט  ,"Iמאת י.כרוז;
ולקסיקון להסטוריה של האנושות ,מאת פרופ' א.פוירשטיין,ערך (.903
אני מעריך ,כי חזרתו של פליפ דיניס באותה תקופה קשור במהפך האסטרטגי הכביר
הזה ,בעקבותיו אבד למעצמה הימית ספרד-פורטוגל השלטון

באוקיינוס האטלנטי.

עתה יכלו האנוסים לנוע ביתר חופשיות בימים.
 החל מ  1590הובילו שייטות הולנדיות אל הים התיכון תירס מן האזורהבלטי ,עצים מנורבגיה וסחורות ממושבות מעבר לים…
)אטלס טיימס לתולדות העולם ,כרך ב" ,עמ( 38 – 37 .
בשנים אלה החל כנראה פליפ דיניס במסעות מסחר מאנטוורפן לברזיל ומאוחר
יותר אף מהמבורג ,כדי להוביל משם סוכר גולמי ועץ ברזיליאני לאירופה
הצפונית.
כך נוצר בעשור האחרון של המאה הקשר עם בניו של הנריק דיאס מילאו
מליסבון ,שהיו סוכני אביהם בפרנמבוקו ,נמל הייצוא של מושבה פורטוגלית זו.
עקב קשר מסחרי זה ,נוצר מעט מאוחר יותר קשר הנישואין של בנו הגדול,
אלווארו דיניס ,הוא שמואל יחייא ,עם בתם הגדולה של זוג האנוסים מליסבון-,
הנריק דיאס מילאו מבית דה קסרס ואשתו גויומר גומז דה מילאו.

לפיליפ

דיניס נולדו ששה ילדים משתי נשותיו

– ע"פ

שחזור מרישומים שונים:

אנה ,אלווארו וביאטריז-בריטס מגרסיה-אביגיל אשתו הראשונה ,מליסבון;
אביגיל ,גויומר ובנימין מביאטריז דה סוליס ,אשתו השניה מאנטוורפן.
כולם חותנו בבגרותם ליהודים גלויים בהמבורג ,החל משנת : 1606
הבת  Anaל אברהם אבואב = Antonio Falleiroהבן  Alvaro-Alberto Dinisהוא שמואל יחייא ל  = Beatriz Henriquesאביגיל.הבת  Beatriz- Brites Antunesלמשה אבינון = ) Anrique de Limaשותף לש .יחייא(הבת  Abigail Dinisל  ,Gonsales de Limaבן משה אבינון ,ואחרי מותו של זה,השיאו אותה שנית למשה אבנצור = ) Paolo de Milaoאחיה של אשת ש .יחייא(
הבת  Guiomar Dinisל Luis Roiz Paiva הבן בנימין ,שנולד סמוך מאוד למות אביו -,אולי אף אחרי מותו ,בשנת ,1600ונקרא  Benjamin Dyonis Mussaphiaובגלוקסטאת כרופא המלך .Cornelius Janssen
הוא נשא לאשה את בתו של הרופא  .Dr.Semuel de Silvaאחרי מותה ב  1634חיבר
לזכרה "זכר-רב" והוציא לאור כתבים שונים ,ביניהם פולמוסיים ,שהכעיסו את
כמרי המבורג הלותרנים ,היותם כתבים פרו-יהודיים )!( והוא גורש או נמלט
לגלוקסטאת בממלכת דניה ,שם חי כבר לפניו אחיו הגדול …
ב  1645\1644היגר לאמסטרדם ,שם נודע כחכם ידוע וחבר "המעמד" .נפטר שם
ונקבר בשנת  . 1675כתב מצבתו נשתמר ובו תשבחות לנפטר.
--------------------------------------------------------------------------------------

עוד בשנת  (!) 1603מופיע שמו של פיליפ דיניס ברשימת מזמיני סוכר מברזיל
)  ,Kellenbenzעמ.( 477.
בהמבורג
מאחר ונפטר זה מכבר ,אני מניח ,ששמו המשיך להתנוסס עדיין על עסקי בנו
-◌ׁ ALVARO DINISשמואל יחייא בעת הזאת כי רק החל מ  1605ידוע שמו של
האחרון בעיר זו ברישומי המסחר.
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שמואל יחייא= ALVARO DINIS \ ALBERTO
DYONIS - ALBERT de NIS - SEMUEL HIAE

) ?  – 1565אחרי ( 1650
סקירה מסכמת ,מבוססת על מחקרים שונים:

דור 13

בן פיליפ דיניס = סלומון מרקו = גם שלמה יחייא ו גרסיה אביגיל דה פלסיוס.
ע"פ סברה אחת ) ,Kellenbenzעמ (118.נולד לפני  1570בפורטוגל ,אולי ב Braga
שבצפון המדינה לא רחוק מ  ; Portoלפי גרסה אחרת ) - Köhnראה שם,עמ145.
הערה  (451בשנת ] 1576באנטוורפן[ ולפי דעתי עוד בשנת  1565בפורטוגל.
על שער המחזה הלימודי "שמחת פורים בעיר גלוקסטאת" משנת ה'תי =  ,1650יצירת
בנו המורה ,ישנו משפט-מפתח המבכה את נעוריו העשוקים )של אביו( בנצרות

כפויה ובתוכה רמז-גימטריה שאני מזהה בה שנת לידתו כשנת 1565

.

נדד בנעוריו עם הוריו לאנטוורפן ,לקלן ,לוונציה ,לסלוניקי וחזר שוב דרך וונציה
לאנטוורפן והתישב לקראת סוף המאה ה  16 -עם אביו בהמבורג) .ראה תיאור
קורות הוריו( .באיטליה למד כנראה יהדות בעמקות אצל קרובי משפחתו מבית
דון יחייא  ,ביניהם אולי ר" גדליה אבן יחייא בן יוסף,בעל "שלשלת הקבלה",
שנולד ב  Imulaב  1515ונפטר ב  Alessandriaב  - .1588בהמבורג נודע כסוחר
"פורטוגזי-קטולי" החל משנת  ,1603כאשר קיבל משלוח של  3ספינות מסחר,
שבאו מברזיל עם מטען של סוכר גולמי ועצים והטעין עליהן חיטה ,חבלים,
תרנים ,סלפטר וזפת ,אותם ייבא מפולין ומנמלים בחופי הים הבלטי  .את
הסחורה שלח לליסבון עבור הנריק דיאס מילאו  ,שסובך עתה במשפט מכס,
כאשר התברר לשלטון הפורטוגלי ,כי הספינות עקפו את נמל ליסבון ,בדרך
מברזיל להמבורג - ,וזה ,השלטון הפסיד מכספי הייבוא והייצוא עקב עקיפה זו.
בשנת  1605קיים בית-כנסת סודי בדירתו ,הראשון בהמבורג ,אליו באו בחגי
ישראל סוחרים אנוסים מלונדון ,רוטרדם ואף בן-הדודה Vicente Furtado ,בא
מליסבון בפסח של שנת  1605והשתתף בתפילות .אני מניח ,שהוא בא בין היתר
כשליח בענין נישואיו הקרובים לבת האנוסים  ,Beatriz Henriquesבת Henrique
 Dias Milaoממשפחת  de Caceresואשתו  .Guiomar Gomesביאטריז נישאה לו
שנה לאחר מכן ,באביב שנת  ,1606אחרי שהוברחה להמבורג ע"י אחיה הצעיר
 Paoloומשרת הבית  .Antonio Barbosaבנם יחידם ראובן הנריקס בר יחיא-ל נולד
להם כנראה שם ב ) . 1607סיפורם נכתב על ידי בספר "האגדה לבית הנריק"(.
בסוף  1606נכשל נסיון בריחה של בית הורי אשתו מליסבון להמבורג .המשפחה
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נכלאה בבית הסוהר של האינקויזיציה בליסבון ואחרי קרוב לשלוש שנות חקירות
הוצא האב להורג בככר העיר ונשרף על המוקד .יתר בני המשפחה נידונו לתקופות
מאסר ארוכות ובתיהם ויתר רכוש המשפחה הוחרמו על ידי הכנסיה. .

בשנים  1611 – 1610הצליחו אשת הקדוש ,בניה ובנותיה להמלט להמבורג ולחזור
ליהדות גלויה בהדרכת שלמה יחייא ואשתו ביאטריז ,עתה אביגיל .האחים
והאחיות נישאו והשתלבו בעסקי המסחר ההולכים ומתרחבים של אלברט דיניס-
אף בשנת  1611רכש זה ,ביחד עם בן-דודו יעקב אבואב =
שמואל יחייה.
 Andre Faleiroועוד חבר הקהילה הקטנה של אנוסים בהמבורג שחזרו ליהדות בגלוי
יותר ויותר ,חלקת אדמה מחוץ לגבולות העיר והקימו שם בית קברות ראשון
ליהודים בצפון אירופה ,עוד לפני שכזה הוקם באמסטרדם ב  . 1614מגוריהם
בעיר לוו בהתנגדות עזה מצד הכמורה הלוטרנית ואזרחי העיר ,אך בשנת 1612
נחתם הסכם עם הסנט להמשך מגוריהם ,תוך תשלום דמי חסות שנתיים ומכס על
ייבוא וייצוא סחורותיהם ,הסכם שהכניס לקופת העיר סכומים משמעותיים
ביותר .ההסכם היה מותנה בהסתרת יהדותם בגלוי ,הגם שהותר להם לקיים
מצוות היהדות בצורה מוסתרת .אסור היה להם למנות לעצמם רב ,ללמד ולדרוש,
לכתוב דברי תורה ,למול את בניהם בעיר ולקיים טכסים יהודיים בפומבי .אך
שמואל יחייא ,באין ידען וחכם ממנו ביהדות באותה עת בהמבורג ,דרש לקראת
כל חג מחגי ישראל לפני באי בית הכנסת הפרטי והמוסתר שלו.
בשנת  1612היה אחד מחמשת יבואני הסוכר הגולמי הגדולים בהמבורג ובביתו
גרו באותה שנה חוץ מאשתו ונער צעיר ,אמו ) החורגת? או אם אשתו גויומר ?(
ושני רווקים ) גיסיו פרננדו לופז =יהושע אבנצור ופאולו =משה אבנצור (
 בעשור השני של המאה החל שמואל יחייא לעסוק בהטבעת מטבעות לטובתנסיכויות באזור ובשרות ממלכת דניה .עקב זאת איבד את תמיכת הסנט ,על פי
הגרסה המחקרית הלא -יהודית .אני מניח ,כי חלק נוסף ולא קטן היה בכך ,שדרש
לפני קהלו דרשות ,שלא תאמו את ההסכם שחתם עליו ,להמנע מהטפה יהודית בעל-
פה ובודאי שלא בכתב.

) אחיו הצעיר בנימין גורש בשל-כך מאוחר יותר(

ב  1618נאלץ לברוח לממלכה הדנית ,שם חי בעיר הנבנית גלוקסטאת Glukstat ) -
לפי הכתיב הדני  Glückstadt -,בגרמנית ( והיה ראש הקהילה היהודית הגלויה

שם ,לאחר שהתנה זאת כתנאי ,כי הוא וחברי קבוצתו המסחרית יעבירו עסקיהם
לעיר החדשה" .הפריבילגיות" שלו משנת  1619ומאוחר יותר מ  1630בגלוקסטאת
היוו מעתה אב-טיפוס לקהילות פורטוגזיות חדשות אחרות בצפון אירופה ,כך
בעיר הנמל אמדן בשנת  1649ובלונדון ב . 1656
בשנת  1628נחרבה גלוקסטאת עקב מצור צבאי ארוך עליה ,הגם שהיא לא נכבשה
על-ידי צבאות הדרום עקב ביצוריה היעילים וחילות דניה שהגנו עליה וכן עקב
שטפון-ים חורפי שהציף הן את העיר אך גם סביבותיה והניס את הצבאות הצרים
עליה .גם מגיפת הדבר פרצה בין הנשארים בה והפילה חללים רבים מביניהם.
22
זו הסיבה ,ששמואל יחייא חזר להמבורג עם אשתו ,שנחלשה מאוד עקב התלאות.

ב  1629הביא את דרשותיו לדפוס בהמבורג ,כאשר הוא ערך אותן על פי חגי
ישראל לאורך שנה .על כן ישנן דרשות מספר לאותו חג ,כאשר אלה נדרשו בשנים
שונות ,מוקדמות או מאוחרות יותר ,כנראה החל משנת . 1605
לדעתי עזר לו בנו המלומד ראובן הנריקס )ע"ש אב אמו ,הקדוש מליסבון( ,שהיה
לפי הנתונים תלמיד ישיבת "עץ חיים" באמסטרדם ,ואשר מלאו לו עתה  22שנה.
עזרה זו תרמה אולי לדיוק הידיעות והמקורות של דרשותיו ,כי שמואל יחייא היה

אודותיו כתב הרב אליקים הכרמולי בסוף "ספר דברי בני יחייא"
בעמ 43 .לאמור:

"שמואל ן' יחייא ,רב ודרשן באמשטרדם ,בעל מחבר בלשון פורטוגיזי שלשים
דרשות ,נדפסו שנת שפ"ט ) (1629בתבנית קוארטו ,בלי הזכרת מקום הדפוס ,אך
לפי עדות בעל מחבר שפת ישנים ,בעיר המבורג ויקרא שם בישראל:
Trinta discurcos ou daraz appropriados paro dias solennes , e das conticaom e jejunes,
– fundados na santa ley.

יכול ללמוד מקורות ישראל בעבר הדי רחוק רק באיטליה ובסלוניקי ,בשנים -1586
1597והוא בגיל עשרים לערך ,לפני התחילו במסחר ובעסקי מטבעות .בהמבורג לא
הורשו בזמנו לפעול רבנים ,מפיהם היה יכול ללמוד תורה ופרשנויותיה) .ראה להלן(

בשנת  1632מתה עליו אשתו אביגיל ,שנקברה בבית-העלמין שהוא יסד  21שנה
מוקדם יותר ,שאדמתו נקנתה מן הגראף מ  ,Schauenburgכיום ב  Altonaהעיר.
הוא היה פעיל מאוד במסחר הבין  -לאומי ונחשב לפרנס היהודים במשך כ 40
שנה מחייו בהמבורג ובגלוקסטאת .אחרי  1635הוא שימש כמודיע מדיני וכלכלי
הן של ממלכת דניה והן של ראשי העיר המבורג והתפרנס משכר יועץ מדיני
בשנים הרעות שבאו עליו בראשית שנות הארבעים.
עברו עליו משברים רבים ,חלקם עקב היותו יהודי גא וגלוי ,חלקם עקב אסונות
טבע וחלקם עקב מלחמות בין מדינות קטוליות בדרום אירופה )ההאבסבורגים(
וסכסוניה השכנה - ,לפרוטסטנטיות בצפון ,דניה ושבדיה; מלחמות הידועות
כ "מלחמת ארבעים השנים" ) .( 1648 – 1618גם מותה המוקדם של אשתו לא
הקלה על חייו ,הגם שחזר לפעילות מסחרית ובונה לגלוקסטאת עוד כ  13שנה.
בשנת  1645סר חינו בעיני שליטי דניה; -כי עקב מלחמת שבדיה -דניה הוא פשט
את הרגל ,השאיר חובות כספיים ללווים ,ביניהם לגיסו פאולו ,אך גם  2בתים.
החל משנה זו אין יותר רישומים כלכליים אודותיו במרחב הצפוני .לכן הניחו
החוקרים שעסקו בו ) י.ו א.קסוטו; מ.גרונוולד; ה .קלנבנץ( ,שנפטר בשנה
זו בגלוקסטאת "מר -נפש וערירי ואלמנתו חזרה להמבורג"…כך קלנבנץ בטעות
גמורה…  -ו "מצבתו לא נמצאה ,כי כוסתה כנראה באדמה ,במבנה או בכביש
שנבנו על החלקה"…כך א.קסוטו גם הוא מחוסר ידע ממש!
אך באמסטרדם קיימת חתימתו כעד נישואין של כלה מהמבורג וחתן מפורטו
והוא מתועד ברישום רשמי של רשם הנישואין העירוני בתאריך ! 29.12.1650
מכאן שחמק בסתר לעיר זו ,כנראה ב  ,1645וכאן הוא חי עד אחרי מועד זה.

אחרי פטירתו - ,שלא נודע מועדה עד כה ,וכן לא נרשם מקום קבורתו ,שמשו
דרשותיו דור או דורותיים לדרשנים אחריו באמסטרדם ,בהמבורג

ונשכחו בדורות הבאים ,באין יותר מדברים ושומעים בשפת פורטוגל באזור

זה.

לאחר שהזכירם החוקר  H.P.Salomonבספרו אודות האנוס Fernao Alvares Melo
בעמודים  , 50 – 49תוך הדגשה ,כי הן בעלות ערך אידיאולוגי רב ,ותוך ציון
מקום המצאות שני עותקים לא-שלמים בהמבורג ובאמסטרדם) ,בעותק המבורג חסרים

 16ובעותק אמסטרדם  71עמודים!( ,הזמנתי וקבלתי צילום שניהם והשלמתי את החסר.

בעליו האחרונים של המקור בהמבורג ,יצחק קסוטו ,בן סוף המאה הקודמת,
ציין בקטלוג ספרייתו הפרטית בגרמנית" :אוסף דרשות פורטוגזיות ,עם
הערות אישיות של המחבר שמתיחסות להמבורג וגלוקסטאת ואשר נדרשו בבתי
הכנסת של שתי הערים .המחבר נפטר בגלוקסטאת .נדירות מאוד 200 .מרק".
תוך כדי עבודתו בתרגום הדרשות וחיפוש מקורות בהם השתמש דרשננו ,גילה
המתרגם הנכבד שמעון קומר מירושלים ,עותק נוסף בספריית בודלאינה באוקספורד-
אנגליה .אך התברר ,כי פיתוח דפים מעותק מצולם זה אינו לטובת הפרסום
המחודש.
כן באה להרצות אודות דרשות אלה בכנס באונ .העברית בירושלים חוקרת מארה"ב,
בלי שידעה פרטים על הדרשן בכלל ! ממנה השיג המתרגם ש .קומר צילום דף השער
שחסר בעותקים של המבורג ושל אמסטרדם ואשר צורף עתה לראש הדרשות.

כנראה שחזר שם לפעילות רוחנית בזקנתו ,בקהילה בה אחיו בנימין היה ממנהיגיו.
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ובגלוקסטאת,
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בבליוגרפיה עליה מבוססת סקירתי אודות שמואל יחייא.
ספר דברי הימים לבני יחייא  -הרב אליקים כרמולי ,פ"פ דמיין ,תר"י;
 .1850עמודים  1-43ובמיוחד עמ.43 .

Die Portugiesengräber auf deutscher Erde: Die Juden in Glückstadt - M.Grunwald
 Hamburg; 1902עמ132 - 128.
Die portugiesischen Juden in Glückstadt- Alfonso Cassuto- Hamburg, ca. 1930
עמ4 – 3 .
History of the Marranos- The Marrano Diaspora- Cecil Roth -Oxford, 1934
עמ232 - 229 .

ביבליוגרפה כללית לתולדות יהודי ספרד ופורטוגל בהקשר למשפחת
דון יחייא עד לדרשן שמואל יחייא ,הוא הסוחר ALVARO DINIS
המורשת היהודית  -כרונולוגיה השוואתית להסטוריה של פורטוגל והיהודים
בחברה ובתרבות הפורטוגלית) .חוברת ללא שם מו"ל ותאריך ההוצאה(
דברי ימי ישראל – ד"ר צבי גרץ  -הוצ .יזרעאל ,ת"א – 1952
כרך ד" בעיקר עמ297 - 296 .
כרך ה" בעיקר עמ106 – 96 .
ספר הדמעות – מאורעות הגזרות והרדיפות והשמדות  -שמעון ברנפלד,
הוצ .אשכול ,ברלין ,תרפ"ד .הוצא לאור מחדש ע"י "לין" ת"א ,תשי"א
כרך שני ,עמ .רמז – רעו )פורטוגל(; עמ .שכ – שן )קדושי אנקונה(
)ובתוכו ציטוט מ"שושלת הקבלה" לגדליה ן" יוסף יחייא ,עמ(119.

Sephardim an der unteren Elbe- Hermann Kellenbenz- Wiesbaden 1958
עמ,175 ,119 – 114 , 88 – 77 ,66 ,63 – 62 ,59 ,36 ,33 ,32 .
. 602 ,478 ,370 – 363 ,279, 230 - 214

Die Bevölkerung der Residenz, Festung und Exulantenstadt Glückstadt,
von der Gründung 1616 bis zum Endausbau 1652 ; Gerhard Köhn, Neumünster 1974
בפרק  Die Portugiesischen Juden bis 1652 :עמ 152 – 127 .הוא ופעילותו
צוינו  85פעמים

אוצר יהודי ספרד – א.ב.הברמן ,התשכ"ב ,עמ16 – 14 .
משיחיות בדור גירושי ספרד ופורטוגל – ישעיה תשבי ,מרכז זלמן שזר
תשמ"ז ,עמ52 – 24 .
עם ישראל – תולדות  4000שנה מימי האבות – מ.וורמברנד ובצלאל ס .רות
הוצ .מסדה , 1981 ,עמ + ,202 – 200 .עמ291 – 280 .

Portrait of a new Christian –Fernao Alvares Melo(1569-1632)- H.P.Salomon-Paris
1980
עמ158 – 157 – 50 – 49 – 48.

אטלס עץ החיים – רפאל הלפרין :פורטוגל/ספרד :עמ,180 ,176 ,175.
.196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,190 ,188 ,186

Sephardic Migrations into Poland- Susan C.Sherman- Avotaynu,Vol.6,No.2-1990
U.S.A.
עמ18.

אטלס "טיימס" לתולדות העולם – המהד" העברית בהוצ.כרטא ,כרך ב",
העורך :ד"ר חיים בינארט ,עמ38 - 37.

Die Juden in Hamburg-1590 – 1990, Die Sephardim in Hamburg-Günter Böhm
עמ40 – 21.
Hamburg- 1991

לקסיקון להסטוריה של האנושות – פרופ .א.פוירשטיין,
בענין הטבעת הארמדה הספרדית -פורטוגלית ב ,1588

Die Familie MARCO-DINIS-JAHIA- Maajan-Die Quelle,No.42-1997
Michael Studemund Halevy, S. 1008-1112 Hamburg

עץ יוחסין עתיק של שושלת דון יחייא ודפים מפרטים נלוים.

"פעמים"  , 46-7תשנ"א :משפטו של האנוס ויסנטה פורטדו 1615 – 1605
עמ259 – 235 .

ערך 903

 The Jewish Encyclopediaערך  , Yahyaעמ584 – 581 .

Sephardische Spuren – Eugen Heinen, Detmold, 1998
כללית :תולדות היהודים בספרד  -יצחק בער; גירוש ספרד  -חיים ביינארט;
ובמקבילות
דור גירוש ספרד –י.ט.עסיס ויוסף קפלן
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הרקע הסביבתי להתיישבות אנוסים בהמבורג ובערי חוף אחרות בצפון-
מערב אירופה ,ולמרכזיותו של שמואל יחייא בהפצת חשיבה יהודית לאנוסים
לשעבר ,בהמבורג ובגלוקסטאת הדנית.
מ  1493והלאה נאנסו יהודי פורטוגל לנצרות.
מ  1536החלה האינקוויזיציה לפעול נגד אנוסים שומרי יהדות בסתר.
ב  1540החלו משפטי האוטו-דה-פה והוצאות להורג של מפירי דת.
ב  1580נכבשה פורטוגל על ידי ספרד והאינקוויזיציה הוחמרה.
ב  1588הוטבע רוב צי המלחמה הספרדי-פורטוגלי ליד חופי אנגליה.
ב  1592החלו שניים מבניו של הנריק דיאס מילאו לסחור מברזיל.
באותו עשור החל פיליפ דיניס ,אביו של דרשננו לסחור מאנטוורפן
עם המושבה של האנוסים בברזיל ,ואח"כ המשיך בכך מהמבורג.
כך נוצר הקשר של משפחת דיניס בהמבורג עם משפחת דה מילאן
בליסבון.
ב  1593הגיעה ספינת פליטים אנוסים מפורטו ללונדון ,משם הפליגה
לאמדן ומשם הוכוונה על ידי הרב האשכנזי משה אורי פייבוש הלוי ובנו
אהרון לאמסטרדם .האנוסים התייהדו והקימו את הקהילה הפורטוגזית
הראשונה בשפלת צפון מערב אירופה ,בהדרכת הרב האשכנזי בתחילה.
עד  1612בקירוב נהגו כמנהג האשכנזים ! )רק בסוף העשור הראשון למאה
בא הרב הספרדי פרדו לאמסטרדם ,והונהג שם מנהג הפורטוגזים(
ב  1598הוכרה ק"ק אמסטרדם כקהילה יהודית רשמית.
באותה שנה מת המלך הספרדי פיליפ השני ,המכונה "האכזר".
ב  1599מת פליפ דיניס ,הוא שלמה יחייא ,אבי-דרשננו בהמבורג אלווארו
דיניס ,שהמשיך במפעלו המסחרי הטראנס-אטלנטי.
ב  1601הרשה המלך פיליפ השלישי לנוצרים החדשים = אנוסים בני הדור
השלישי להפליג לשם מסחר למושבות הפורטוגליות מעבר לים ,תמורת
הטלת מסים כבדים עליהם.
ב  1603קבל אלווארו דיניס  3אוניות מסחר מברזיל בנמל המבורג ,פירק את
סחורתם והעמיס עליהן סחורות מן הים הבלטי )פולין( ושלחן לליסבון.
שלטונות הנמל ומוסד הכנסיה האשימו את המקבל ,הנריק דיאס מילאן
בסחר בלתי ליגאלי ,והחלו לעקוב אחריו) .ממקורות שונים(.
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ההמשך מתוך:
חיפוש אחרי זהות – משפטו של האנוס הפורטוגלי ויסנטה פורטדו
1615 – 1605
מחקרו של ראובן פיינגולד בתיק האינקוויזיציה של הנ"ל בארכיון הלאומי של
טורה דה טומבו ) ,(A.N.T.Tמס" .3333 .פעמים"  46-47התשנ"א
"רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח – לתולדות יהודים ואנוסים בספרד".
…בעקבות כיבושה של פורטוגל בידי ספרד ) ,(1580הלכו והחריפו רדיפות
האינקוויזיציה אחר האנוסים "המתייהדים" ,פגעו בהם קשות ,ואלה נאלצו
לעזוב לאלתר את המדינה בחיפושים אחר חופי מבטחים ,בתקווה להמשיך
)שם ,עמ(235 .
חיים שלמים כיהודיים…
…עשרות אנוסים היו מפוזרים במרכזים שונים של התפוצה הספרדית-
פורטוגלית ,כגון המבורג ,לונדון ,פלנדריה )= בלגיה כיום י.ב.ב ,(.הולנד,
)שם ,עמ(236 .
מדריד ,ליסבון ,ומקומות אחרים…
…"חנינה כללית" הוענקה לאנוסים הפורטוגלים ב  16בינואר …1605
)שם ,עמ(237 .

…במחצית השניה של חודש ינואר  ,1605ימים ספורים אחר פרסום
"החנינה הכללית" – שנועדה להקל על יציאתם של אנוסים את המדינה תמורת
סכום כסף – עזב ויסנטה פורטדו את פורטוגל והפליג ללונדון דרך המבורג.
ביקורו בעיר זו היה קצר ואין אנו יודעים מה הניע את האנוס לנסיעה )*( .חשוב
לציין ,כי בלונדון התארח בביתו של גבריאל פרננדס ,גם הוא מזרע האנוסים,
שהגיע ללונדון עם הוריו… נוצר הרושם ,שבביתו של זה ,נהגו להתכנס אנוסים
פורטוגלים רבים ,כדי לקיים מצוות .יש שבאו אף מברזיל הרחוקה ,על מנת
לערוך סדר פסח בחברתם של בני עמם ,האנוסים הלוזיטאנים… )**(
)שם ,עמ(239.
… פורטדו עזב את לונדון בתאריך לא ידוע ,אולם לקראת אפריל  1605חגג את
סדר הפסח אצל "נוצרים חדשים" פורטוגלים ,שהשתקעו לא מכבר בהמבורג.
נראה שהאנוס שהה בעיר נמל זו בין החודשים אפריל – מאי ומשם עשה את
דרכו להולנד…
)שם ,עמ(241.
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… כאמור ,פורטדו הגיע לראשונה להמבורג בראשית  .1605נוסף על העובדה
שבני משפחתו נקלטו בקהילה היהודית-פורטוגלית שבמקום ,דומה שעיר זו
הקסימה בהחלט את האנוס .הוא עתיד לחזור אליה פעמים רבות…
)שם ,עמ(243\242 .
…בבואו להמבורג ,התארח פורטדו בביתו של בן דודתו ,האנוס אלווארו דיניס,
נשוי )שנה מאוחר יותר ! י.ב.ב (.לביאטריס אנריקס ,אחת מארבעת בנותיו של
האנוס אנריקה דיאס מילאן .אלווארו דיניס הוא אב-טיפוס של אנוס מבוסס
כלכלית ,אשר כסוחר אמיד התיר לחלק מן העובדים הנאמנים לו להתגורר בין
כתלי ביתו .כך למשל נמצא ביניהם את האנוס חירונימו פריירה ,שכיהן כגזברו
האישי של דיניס ,לאחר שהחליט לעזוב את אשתו בעיר סאנטרם בפורטוגל ,כדי
להצטרף לעסקיו החדשים של הממונה עליו; ואת ראוי פרננדס קרדוזו ,סוחר
נוסף שהחליט להגר להמבורג יחד עם משפחתו ,שש נפשות בסך הכל .רשימת
האנוסים המתארחים אצל אלווארו דיניס עודנה ארוכה .ל "משפחה הגדולה"
יש לצרף את הסוחר פרנאו דיאס מליסבון ,את אחיו דיוגו קרלוס ואת דוארטה
פלסיוס ,בן דודו של פורטדו .האלמן ז'ואן אלוואריס הגיע אף הוא לשם וסייע
לבעל הבית בעסקיו .ז'ואן הכיר בבית זה את מרגריטה פרמנגוס ונשא אותה
לאישה .אצל דיניס הועסקה גם משרתת שחורה ,פליפה .כל אלה שמרו את
)שם ,עמ(243 .
מצוות תורת משה.
מעניין לבדוק את השאלה ,מדוע החזיק אלווארו דיניס בביתו מספר כה גדול
של אנשים - ,האם רק ממניעים עסקיים ? לשם כך יש להבין את מצבם הקשה
של אותם אנוסים בחצי-האי האיברי:
דיניס בפירוש היה מעונין בנוכחותם של כל כך הרבה אנשים ,רובם גברים,
לצורכי תפילה ולקיום מצוות ומנהגים יהודיים בכלל .ברור שאין זה מקרי שרוב
הנוכחים היו גברים ,והיתה זאת מדיניות של בעל הבית להחזיק בכל עת בביתו
מספר אנשים למניין ) .ההדגשה שלי ,י.ב.ב(.
על האווירה ששררה בביתו של דיניס מעיד התיק של פורטדו בעצמו .שם כתוב:
"שניהם ,פורטדו ודיניס קיימו את מצוות תורת משה ושניהם ראו את עצמם
כאנשים שהתרחקו מן האמונה הנוצרית".
בביקורו בהמבורג הכיר ויסנטה פורטדו משפחת אנוסים נוספת ,משפחת פירס,
שבאה אף היא מליסבון להמבורג מיד אחרי פרסום 'החנינה הכללית' של ינואר
 .1605כל חבריה היו סוחרים מפורסמים ,שנוסף על עסקי המסחר הקפידו על
שמירת המצוות :הם האמינו בתורת משה וקיוו להיוושע באמצעותה ,שמרו את
השבת ,לבשו מלבוש נקי באותו יום ,קיימו תעניות בימי שני וחמישי עד
)עמ(244.
השקיעה וכו'.
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…בהמשך מדווח על ביקורו של פורטדו בפלנדריה אצל משפחת אנריקה דה
לימה ועל קשרי משפחה של זו עם אלווארו דיניס ועם משפחת דה מילאן
בליסבון ,היא משפחת אשת אלווארו דיניס ,ביאטריז הנריקס דיאס מילאן .
מסופר על מרכזיותה של משפחה זו בליסבון בשמירה על מסורת יהודית
)שם ,עמ(248 – 246 .
מושרשת ועל הפצתה במסתרים.
-------------------------------------------עד כאן מן המחקר.
)*( לפי הערכתי ,יועדה נסיעתו לשליחות של שידוך בין ביאטריס בת הנריק דיאס מילאן
בליסבון ,לבין הסוחר המתייהד אלווארו דיניס בהמבורג שהיה בן דודתו  :אמו המנוחה
של אלווארו- ,גרסיה-אביגיל פלסיוס-דיניס ,היתה אחות אמו של ויסנטה פורטדו ,פרנסיסקה
דה פלסיוס-פורטדו.
)**( אולי היו בין המגיעים לביתו של אלווארו בפסח  1605גם אחיה של אשתו המיועדת
ביאטריס מברזיל ,מנואל קרדוזו וגומז רודריגס דה מילאו ,כדי לסייע בשידוך אחותן ? עובדה
היא ,כי היא הוברחה מליסבון להמבורג בראשית .1606
)***( לוזיטאנים הוא כינו לבני הארץ הותיקים שישבו על אדמת פורטוגל עוד לפני שהייתה זו
למדינה ב  - .1143כך כינו לעצמם מאוחר יותר פורטוגלים מלוכנים מלידה ,לפני שארצם
נכבשה על ידי ספרד בשנת .1580

משפחת דה מילאן בליסבון ,יותר מאוחר בהמבורג ,לונדון ,אמדן ,אלטונה
והמבורג ,היא שושלתה של משפחת אבי בונדהיים בעתיד )השם מ  1811באמדן (;
בו-בזמן שהבת ביאטריס ובעלה אלווארו דיניס ,הוא דרשננו שמואל יחייא,
הם אבות שושלת הנריקס הדנית ומשפחת גלוקסטאדט של אמי מאוחר יותר
בהמבורג) .השם החל מ  1751בהמבורג (.
עקב הנתונים דלעיל הגעתי למסקנה ,כי כמה מן הדרשות הן מן השנים
הראשונות בהן אסף דרשננו מנין אל ביתו ,בשנים  1606 - 1605ומעט מאוחר
יותר .הן אלה לדעתי ,בהן דרש הנ"ל בשפה הפורטוגזית ,בלי לשבץ בדבריו
הרבה ציטוטים בשפת הקודש ,כי זו לא הובנה אז עדיין .ציינתי זאת בדף
ההערות וההארות לאותן דרשות.
הדרשות בהן ישנם ציטוטים רבים וארוכים בשפת הקודש ,הן בודאי דרשות
מאוחרות יותר ,כאשר קהלו ,בהמבורג החופשית והנוצרית -לותרנית ואף
בגלוקסטאת הדנית -פרוטסטנטית הבין את אלה.
יוסף בן ברית
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ביאור שיטת ההדפסה של הדרשות ואותיותיה השונות

להלן אותיות שונות לכותרות ,טקסט ,השלמות תחביריות ,מראה מקורות והערות-הארות:

-

וכו" מצביעים על מראה
 המספרים בתוך הטקסט כדוגמתמקורות וביאורים של שמעון קומר  ,שפורטו בעמוד נפרד לאחר כל דרשה.
 סימוני הכוכבים )*( )**()***( בתוך הטקסט ,מצביעים על הערות והארות שליוסף בן ברית ,מהדיר הדרשות ,לאחר דף המקורות והביאורים של שמעון
קומר על עמוד נוסף ,לרוב הדרשות .אלה מתארות בעיות סביבתיות להן
התיחס כנראה הדרשן.
 = 2 - 1מראה המקורות וביאורים של שמעון קומר בסוף ואחרי כל דרשהבדף נפרד.
 -מילים או חלקי משפטים במראה המקורות הודגשו ב "גרשיים".

 ספרי פרשנות למקורות הבסיסיים )תנ"ך ,משנה ותלמודים( בתוך דףמראה המקורות והביאור ,הודגשו באותיות אלכסניות.
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הבעת תודה והוקרה
תודתי והוקרתי נתונות בראש וראשונה למר שמעון קומר ,אשר תרגם את
הדרשות בהתמדה בשנים  1998עד  ,2002בהוסיפו לכל דרשה מראה המקורות
לציטוטי דרשננו וביאורים שרובם אינם כלולים בספר הדרשות משנת ,1629
ותרם על ידי כך ראייה פרספקטיבית אודות הידע המקיף של מקורות היהדות
שהיו שגורים בפי דרשננו .לא נודע עד היום במסמכים ,היכן וכיצד רכש שמואל
יחייא את השכלתו התורנית ,היותו אנוס ונודד בצעירותו ,ובן ונכד לאנוסים
כבר שני דורות לפניו .השערותי בנדון ,מבוססות על חקר חייו והסקותי מאלה.
כן נתונה תודתי לבן דודי מדרגה שניה ,ארי אשר גליקשטט ,אשר תרם את
הפיתוח של המיקרופיש של צילום הדרשות מן הספרייה האוניברסיטאית של
העיר המבורג ,בה מצאתי עותק ראשון של  30הדרשות ,אך בו חסרו  18עמודים
של הדרשות.
את הדפים החסרים מצאתי בעותק נוסף אשר בספריה רוזנטאליאנה של
אמסטרדם ,אשר בו חסרו  71דפים ,אשר למזלנו נמצאו בעותק מהמבורג..
תודתי נתונה לספרנים-יות של שתי הספריות החשובות.
לבסוף תודתי לספרנית של ספריית בודליאנה של אוניברסיטת אוקספורד ,אשר
המציאה לי עותק שלישי ובו גם שער הספר ,החסר בשני העותקים הראשונים.
לא השתמשתי בעותק זה ,כי אם לכמה בירורים של המתרגם ,בקריאה בלבד.
תודתי המיוחדת נתנת למוציאים לאור של  30הדרשות המתורגמות ,שהבינו את
הייחודיות של הדרשות שנשכחו במרוצת הדורות ,בודאי בגלל שפת פורטוגל
העתיקה ,בה נכתבו ואשר לא הייתה שגורה יותר בתפוצות היהודיות אחרי
העלמות צאצאי האנוסים לשעבר מפורטוגל .אולי אף תרמה לכך העובדה ,כי
דרשננו לא הוכר כרב וחכם בקהילות בהן חי ופעל בעקר כסוחר ודרש את
דרשותיו כידען אך לא כרב.
זכות גדולה נפלה בחלקי לגלותן מחדש בעבור שוחרי היהדות בתפוצות
ולצאצאי דרשננו ממשפחות בונדהיים וגלוקסטאדט שאני נמנה עליהם.
מהדורה ראשונה ומצומצמת זו מיועדת קודם כל לצאצאים אלה החיים עמנו
המהדיר – יוסף משה בן ברית
היום ,השבח לא-ל.
בן אלעזר בונדהיים הי"ד ובן יוהנה מבית גלוקסטאדט ע"ה
בני קהילות אה"ו
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אחרית דבר
מחשבות אודות השכלתו התורנית של דרשננו )ע"י המהדיר יוסף בן ברית(
מאחר ודרשננו גדל כאנוס בן אנוסים ,שגלה בגיל החינוך מאנטוורפן לקולוניה
) ,(Kölnמשם בצעירותו לוונציה ולסלוניקי ובחזרה דרך וונציה ,אנטוורפן עד
שהגיע בנדודיו להמבורג בערך בשנת ) 1599ראה :שושלת דון איבן יחייא ,ע' ( 30 – 23
והוא אז כבר כבן  34שנים ,נשאלת השאלה ,מתי ,כיצד והיכן הוא צבר את ידיעותיו
הנרחבות והמקיפות במקורות היהדות ?
שאלה שניה היא ,היכן החזיק ומהיכן היו לו ספרי יסוד לציטוטים המרובים בהם תיבל
את דרשותיו ?
א .לא ידוע מן המחקר ,כי בתקופה בה חיבר את דרשותיו )בשנים ,(1629 – 1605
העלה אותן על הכתב עד אשר מסר אותן לדפוס ב  ,1629כי בערים המבורג
וגלוקסטאת הדנית היתה קיימת ספריה יהודית בעלת משקל ,ואם בכלל ?
בהמבורג הוא ובני קהילתו חיו תחת איום תמידי של הכמרים הלותרנים שלא לעסוק
ביהדות בכלל ,לא להטיף לה ולא לכתוב כתבי עיון להפצתה;  -אין להניח ,כי ספרייה
יהודית היתה קיימת שם.
גלוקסטאת היתה עיירה נידחת בראשית התפתחותה ,בשנים שחי ופעל בה בשנים
) (1628 - 1619לפני הדפסת דרשותיו ואין להניח שהחזיק בה ספרי יהדות רבים.
באמסטרדם התקיימה קהילה יהודית גלויה משנת  1598ובה תלמוד תורה לילדים ובית
מדרש לצעירים ומבוגרים ,החל אולי מן השנים .1610/12
בשנת  ,1680ז.א 50 .שנה לאחר הדפסת  30הדרשות בהמבורג ,תיאר ר' שבתאי בס,
ביבליוגראף יהודי ראשון מפראג ומשורר ,את הספריה המקיפה באמסטרדם והתפעל
בין היתר מכך ,כי הקהילות מחזיקות ביחד  167ספרי מקור :ק"ק בית יעקב –  25ספר;
ק"ק נוה שלום  110ספר וק"ק בית ישראל  32ספר .כך מתאר יהודי אשכנזי זה בפליאה
את חיי תלמודי התורה שם עם  6הכיתות והספריה הפתוחה "ומי שירצה ללמוד כל
מה שירצה ,משאילין לו ,אבל לא חוץ מן המדרש ,אף אם יתן משכון גדול"….
מסמך כתוב זה מובא כאן ,כדי לתאר את "עושר" הספרים בקהילה הגלויה של
אמסטרדם ,כ  80שנה לאחר היווסדה 75 ,שנה לאחר ראשית דרשנותו המשוערת של
שמואל יחייא בהמבורג ו  50שנה לאחר הדפסת רישומי היד שלו ,שם.
הקשרים המסחריים של אלווארו דיניס ,הוא דרשננו ,עם אמסטרדם ,בעיקר באמצעות
גיסיו מנואל טישיירה כסוכן נוסע ,דניאל אבן צור הוא גומז רודריגז ופרנאן לופז דה
מילאו כחברי ק"ק אמסטרדם החל משנת  ,1614בוודאי הועילו לו כאשר ביקר שם )אין
על כך רישומים!( ; כן ידועים קשרי המכתבים שלו עם איטליה ,אך ספק רב אם יכול היה
להשיג שם ספרים לעצמו ולרכוש ספריה ממשית משלו בהמבורג ובגלוקסטאת.
ב .באשר לקשריו האפשריים עם חכמים אחרים ורבנים ,עמם היה יכול לדון בסוגיות בהן
עסק ,להחליף דעות ולקבל השראה ,ידועים לי ממחקרי האזור בעת ההיא ,כמה אישים
ידועי שם ,כדלהלן:
אמסטרדם :הרב משה אורי פייבוש הלוי מאמדן ,יליד בראונשוייג במרכז גרמניה,
יסד עם ראשוני הפליטים האנוסים הפורטוגזים את קהילת "בית יעקב" בשנת  ,1593וזו
קבלה הכרה רשמית בשנת  .1598בנו אהרון עמד לימין אביו .הקהילה הונהגה אז ע"פ
נוסח אשכנז ,עד בואם של חכמים ספרדיים מאוחר יותר.

החכם יצחק בן אברהם עוזיאל ,יליד פאס בצפון אפריקה הנהיג מ  1606עד  1622את ק"ק
"נוה שלום" והביא עמו את נוסח הספרדים ,מקור אבות האנוסים ,לעיר.
החכם יוסף פארדו ,יליד איטליה הגיע לקהילה ב  1609והנהיג את ק"ק "בית ישראל" ואת
ק"ק "בית יעקב" ,אחרי שפרש ממנה הרב אורי הלוי בשנת .1612
בשנת  1616אוחדו שתי הקהילות ומאוחר יותר ,ב  ,1639גם עם זו של "נוה שלום".
החכם שאול לוי מורטירה מוונציה ) .(1660 – 1596רב וראש בית המדרש החל מ  1616שם.
המבורג :החכם הקבלי אברהם כהן דה היררה ,יליד איטליה ,בן אנוסים שנולד ב ,1570
למד קבלה לוריאנית אצל החכם ישראל סרוק בעיר רגוזה שבדרום האי סיציליה ,פעל
כחכם קבלי בהמבורג בשנים ) 1620 – 1617יתכן בר שיח של דרשננו ב  ,(1618\1617עבר מכאן
לאמסטרדם ,שם היו מתלמידיו מנשה בן ישראל ויצחק אבואב ,עד שנפטר שם ב .1635
הרב יצחק אטיאס) ,אין לי שנות חייו( תלמידו של החכם באמסטרדם שאול לוי מורטירה,
פעל זמנית בשנים  1622 – 1621כרב ק"ק "תלמוד תורה" בהמבורג ועבר מכאן לוונציה.
)באותה שנה היגרו כרבע מיהודי אמסטרדם =  500 – 300נפש להמבורג ,רובם סוחרי ייבוא מחצי
האי האיברי ,עקב התחדשות מלחמה בין הולנד לספרד ואיבוד פרנסתם(.

ב  1621הוציא הרב אטיאס לאור "חיזוק האמונה" של יצחק אברהם טרוקי בספרדית.
גלוקסטאת :החכם אברהם הכהן די פונסיקה שימש כרב הקהילה בשנים ,1625 - 1624
ומאוחר יותר עבר להמבורג כרב ק"ק "תלמוד תורה" ו"כתר תורה" .בן דורו של דרשננו.
)כידוע היתה קהילת גלוקסטאת הפורטוגיזית בשיא פריחתה הכלכלית בשנים  ,1625 – 1624אך

בחורף  1625\26פקד את העיר הקטנה אסון הצפת מי ים וזו כנראה סיבת עזיבתו ,כי כלכלת היהודים
ניזוקה קשה( הוציא לאור את ספרו "עיני אברהם" ונפטר בהמבורג ד' אייר ה'תי"א = .1651

מאוחר יותר ירש נכדו באמסטרדם  256ספריו )!( ,כולם ספרי קודש ,מקורות ופרשנים.

 כן היו בני דורו המלומדים :הרופא שמואל די סילוה בהמבורג )) ,(1631 – 1570חותנושל אחיו למחצה והצעיר ממנו בהרבה ,בנימין דיאוניס -מוספיה( שכתב ב  1624התקפה נחרצת

נגד התיזה של אוריאל דה קוסטה ) , (1640 – (?) 1581/5שהגיע להמבורג ואמסטרדם בשנת
 ,1615התייהד אך כפר בתורה שבעל פה הרבנית )הנחת תפילין ,ברית מילה ,כפל יו"ט של
גלויות ,התרת נדרים ועולם הבא( וניסה להפיץ דעותיו והוחרם בשל כך ע"י חכמי אמסטרדם.
המתרגם )לספרדית( והמדפיס דור אבן עטר דה מלו ) ,(1632 – 1569אנוס ומעונה בליסבון,
אח"כ באמסטרדם ,גלוקסטאת והמבורג )בשנת  1617הדפיס באמסטרדם מחזור ראשון לר"ה
ויוה"כ בספרדית במסגרת "תלמוד תורה – בית יעקב"; ב  1622מחזור לפסח וכיצד להכין חרוסת ואת
ההגדה; ספר התהילים ב  1626בהמבורג( .קבור באלטונה .מצבתו ליד זו של אשת דרשננו !
הוגה הדעות ראואל ישורון – פאולו דה פינה ) (1634 – 1570באמסטרדם ולבסוף בהמבורג.
יתר חכמי המבורג הידועים ,מאוחרים ממנו בדור אחד והיו ילדים ובני נוער כאשר דרש את דרשותיו;
כגון :דוד כהן דה לרה ) ;1674 – 1602רבה של ק"ק "כתר תורה" החכם יצחק ישורון )? – ;(1665
החכם יהודה כרמי )? –  ,(1672יורשו של הרב אברהם דה פונסיקה בגלוקסטאת ;
אחיו הצעיר ממנו בהרבה )מאשת אביו השניה( ד"ר בנימין דיאוניס מוספיה ) (1675 – 1600שחי
בהמבורג וגלוקסטאת ומשנת  1646באמסטרדם ,שם נקבר וכתב מצבתו מעידה על שבחו כחכם יהודי;
המשורר והמחבר משה מרדכי זכות );(? - ? 1625\1610
החכם והמשורר משה גדעון אבודיינטה ) ;(1688 – 1610הפייטן יוסף פרנסס )? –  (1681ואחרים…

סוף דבר :בעותק הדרשות מאוקספורד ועוד עותק בארה"ב קיים דף שער הספר ובו
מודה דרשננו "לשיתוף ,ייעוץ וסיוע כמה אדונים ובפרט של האדון הנכבד מאוד,
החכם אברהם לומברוזו" .זו כנראה התשובה לשאלתי בהקשר לעריכת הדרשות
ב  1629ולאישור הוצאתן לאור ,ע"י אותו חכם שהיה ממעמד חכמי ונציה.

נספח א'

ביוגרפיות קצרות על  35חכמים וספריהם ,רובם מן האחרונים,
שהוזכרו בדרשות עצמן או במראה המקורות של ש .קומר
ובחלקם יש להניח שדרשננו התיחס אליהם בציטוטיו מהם:
הביוגרפיות הוספו בנספחים לדרשות  ,ע"י המהדיר י.בן ברית.

דרשה  :1החכם אברהם לומברוזו מווינציה בדף השער
האברבנאל וחיבוריו
האלשיך וחיבוריו
דרשה  :2ר' יצחק עראמה בעל "עקדת יצחק"
דרשה  :4ר' יצחק אבואב/אבוהב בעל "מנורת המאור"
דרשה  :5ר' בחיי בן אשר בעל "כד הקמח"
ר' יוסף אלבו בעל "ספר העיקרים"
ר' חסדאי קרשקש בעל "אור ה"
ר' בחיי אבן פקודה בעל "חובת הלבבות"
רבנו הקדוש = ר' יהודה הנשיא )בנספח השני לדרשה(

דרשה  :17ר' שלמה וירגה וספרו "שבט יהודה"
ר' אברהם משער אריה וספרו "שלטי הגיבורים"
ר' אליהו מאיזמיר
הרא"ם = ר' אליהו מזרחי מקושטא וספריו
המהר"ל = ר' יהודה ליוה וספריו
ר' אברהם סבע וספרו "צרור המור"
דרשה  :20האבודרהם = ר' דוד בן יוסף
חכם בלתי מזוהה שצוטט ע"י דרשננו; כנראה בן זמנו
דרשה  :22ר' אליעזר אשכנזי הרופא ,ספריו ופירושיו
דרשה  :23רש'י = ר' שלמה יצחקי  ,גדול פרשני המקרא
הרמב"ם = ר'משה בן מימון ,גדול בעלי ההלכה
הרמב"ן = ר' משה בן נחמן ,מגדולי הפוסקים

דרשה  :8הר"ן = ר' נסים מגירונה

דרשה  :25הראב"ע = האבן עזרא = ר' אברהם בן מאיר
הרשב"א = האדרת = ר' שלמה בן אברהם

דרשה  :9הרד"ק = ר' דוד קמחי
הרלב"ג = ר' לוי בן גרשון וספריו ,וכן בדרשה  22בפירוט נוסף
ר' יוסף כספי
ר' יצחק קארו הפוסק מצפת
ר' מאיר עראמה בן יצחק; וכן בדרשה 17

דרשה  :26הרמ"ק = ר' משה קורדובירו
האר"י הקדוש = ר' יצחק לוריא
)בנספח השני(
ר' חיים ויטאל

דרשה  :12ר' יוסף ן' יחייא בן הדיין ר' דוד באיטליה

בדרשות הוזכרו כמובן מדרשים ופירושים קדומים רבים אחרים מן הספרות
היהודית הקלאסית על כל גווניה ומקורותיה.

דרשה  :15משה בן ברוך אלמושנינו )בנספח השני( וכן בדרשה  21וספרו
"מאמץ כח"

נספח ב' :צאצאי שמואל יחייא ואשתו ביאטריז  -אביגיל הנריקס.
מאת יוסף בן ברית ,צאצא הדרשן מצד משפחת אמו.
חוקרי דברי ימי תקופת חייו של אלוארו דיניס ,הוא דרשננו שמואל יחייא לא הבינו ,כי
בנו יחידו ראובן הנריקס ,מאשתו ביאטריז בת הנריק דיאס דה מילאו מבית דה קסרס
בליסבון ,נקרא על שם סבו הקדוש ,אב אמו זה ,שנספה על מוקד האינקויזיציה בליסבון
ב א" ניסן ה'שס"ט = . 5.4.1609
עקב אי -הבנה בסיסית זו בנוהגי היהודים הספרדיים בענין קריאת שמות ע"ש סבם מצד
האם תחילה ,כתבו ,כי דרשננו מת ערירי .ולא היא !
ססיל רוט למשל כתב נכון ,כי צאצאיו היו לסוכנים מסחריים באחוזת  Gottorfבמחוז
 ,Schleswig-Holsteinבממלכת דניה דאז )היום גרמניה הצפונית( ובמזרח גרמניה ,במחוז
 .Mecklenburgואמנם ,כיום יש לי קשרי מכתב עם כמה מצאצאי משפחות – Hinrichs
 ,Hinrichsenאשר מחקרי בשפה הגרמנית אודות קדמוני “Die Odyssee der Henrique
 “Familieמשנת  2001הגיע אליהם .בקופנהגן חיו\חיות משפחות רבות בשם .Henrique
מצאצאיו הגיעו גם לליטא וללטביה ,ונקראו שםBeym ,Dongin ,Don Jachia ,Harlap, :
 .,Protigal,,Bejm,Sabludovsky, Seemanהסבר לשמות פורטו ב"אגדה לבית הנריקס",עמ.296.
ענף שאני משתייך אליו ,הוא ענף צאצאי נכדו השלישי של דרשננו ,מרדכי
הנריכס ,Hinrichs ,שנולד בעיר גלוקסטאת )כך בדנית( ,נפטר ונקבר שם.
להלן ענף זה ,אשר אני מתיחס אליו מצד משפחת אמי ,משפחת GLÜCKSTADT
מהמבורג) .אמשיך למספר את הדורות הבאים כהמשך של הדורות שמתחילים עם יחייא איבן
יעיש מקורדובה אשר באנדלוסיה שבדרום ספרד ,שנמלט לפורטוגל החדשה ב (.1147

 .13שמואל יחייא = אלוארו\אלברטו דיניס\דיאוניס & ביאטריז-אביגיל הנריקס.
קורות חייהם פורטו במבוא לפני הדרשות ,בעמודות  ;26 – 23כהערות -הארות בדפים משלימים
לדרשות שונות ובתיאור מפורט ביותר בספרי "האגדה לבית הנריק" -משנת  ,1995כן בגירסה
הגרמנית משנת.2001

 .14ראובן הנריקס בר יחיא -ל .1690 – 1607 .נולד בהמבורג והתחנך כנראה בבית
המדרש "תלמוד תורה" ובישיבת "עץ חיים" באמסטרדם.
יתכן ולקח חלק בעריכת  30הדרשות בהמבורג בשנת .1629
החל משנת  1646הוא אזרח עיר הנמל והמבצר הדני  Glückstadtומשמש
בקהילה ,שהוקמה ע"י אביו ,כמורה עברי ,כבלן ,שוחט ושמש.
הוא בעל "שמחת פורים בעיר הבצורה ומהוללה גלוקסטאת" – ה'ת"י,
מחזה פורימי לתלמידים ,משנת  .1650גלופות ההדפסה וכן עמוד השער של
החוברת הובאו מאמסטרדם ,מבית הדפוס של .Beneviste
בעת הוצאתו לאור היה אביו עדיין בחיים ושימש בקודש כרב-דרשן בק"ק
אמסטרדם ,ומוזכר ככזה ע"י הרב אליקים כרמולי בסוף "דברי הימים לבני
יחייא" תר"י –  1850בפרנקפורט דמיין ,בעמוד  43של הספרון.
עקב מצוקות פרנסה עסק ראובן גם בייצור ואחזקת חרבות של חיילי הצי הדני
שהגנו על המחוז הדרומי של מלכות דניה דאז בעיר המבצר גלוקסטאת.
ראובן הנריקס בר יחיא-ל נפטר ונקבר בעיר זו ומצבתו כתובה בעברית בלבד
וחרב בתחתיתה מסמל את מקצועו .שם אביו שמואל לא מוזכר רק שם ייחוסו

יחייא -בצורה יחיא-ל  ,כי אביו נאלץ לעזוב את עירו בהחבא ב  ,1645עקב
פשיטת רגל ונעלם מן הרישומים האזרחיים .תאריך פטירתו= י"א אדר שני ה'ת"ל
 .22.2.1690צילומי מצבתו ועותקים אחדים של "שמחת פורים…" בידי .אשתו
המשוערת אך הלא מתועדת ככזו ,ושמה שרה מוספייה ,מוזכרת בהקשר לתפקידה
כאשת שמש הקהילה ובמקומו ,כאשר היא מחזיקה רשמית במפתחות ביהכ"נ.
היה זה עקב מריבה על נכסי משפחה ,בין חמולת יהושע הנריקס בן משה אבנצור
=פאולו דיריכסן-דה מילאו ,לבין חמולת בני משה דה קסרס ,אשר רבו על ראשות
הקהילה וירושת שמואל יחייא ובנו ראובן ,כאשר האחרון רצה להישאר מחוץ
למריבה ,כפקיד הקהילה .ראובן הנריקס ואשתו שרה ,שהיתה כנראה אחת
מחמשת בנותיו של בנימין דיאוניס מוספייה ,אחיו הצעיר מאשתו השניה של
אביו :באטריז דה סוליס ,אולי היא שרה מרקס בקבורתה בגלוקסטאת ב .1624
ראובן ואשתו הולידו בגלוקסטאת  3בנים ובת אחת :מיכאל ,אלעזר -לזר ,מרדכי
ופרידכה .מן הבנים יצאו ענפים שנקראו כאמור לעיל הנריכסן ,שווערין ,אך גם מרכוס ,מגנוס
ומרכוסזון )ממרדכי( ,ישראל מבנו השלישי של האחרון ,סגל מן הבת ועוד בצפון אירופה.
 .15מרדכי – מרכס בן ראובן הינריכס שאבלי .1730 – 1660\1655 ? .Säbelei -
יליד גלוקסטאת .קבל אזרחות העיר מ  .1694חרש חרבות .שמו הנוסף מבטא זאת
בגרמנית .בשנים  1720– 1717שמש פרנס הקהילה ועמד בראשה כאשר הסבו
ב  1719נוסח ספרד לנוסח אשכנז-פולין עקב רוב של אשכנזים שבאו מן המזרח
ונשארו רק  4משפחות ממוצא פורטוגזי 11 .חברי הקהילה חתומים על הסכמה
זו ובראשם מרכס )מרדכי( בר ראובן .כפרנס "הקהילה היהודית המקומית"
נקרא מרדכי ראובן .כתב מצבתו בעברית בלבד עם סמל המקצועי של חרב
חרוט עליה .נפטר ביום ג" ,כ"א טבת ת"צ לפ"ק = 12.1.1730
אשתו היתה בת דודתו גיטכה בת ראובן & ישראל סגל הלוי ,פרנס קהילת
אלמסהורן –  Elmshornהשכנה .שמה לא נודע לי.כאחיו מיכאל ולזר היגר אף הוא
זמנית מזרחה ועבד בעיר  Schwerinבייצור קרטון וכמפקח במפעל לייצור טבק אצל אברהם האגן.

 .16ראובן בר מרדכי -מרכס ג"ש – 1685 ? .סוף  . 1750יליד גלוקסטאת .חתום
בהסכמה על שינוי נוסח התפילה ב  1719במקום השביעי והיגר להמבורג,
כנראה עוד בחיי אביו לפני  ,1730חי שם כ  25שנה ומת שם.

)אחיו הצעיר ישראל נשאר בעיר הולדתו ,והיה מוהל ושוחט הקהילה .נפטר במקום ועל מצבתו
כתב שבח על פעלו זה וחרב קטנה ,סמל המשפחה ,חרוטה בתחתיתה .ממנו יצאה משפחת
"ישראל" ,שנודעה לאחר מכן בכל האזור וגם בברלין .אחד מצאצאיה ,וילפריד נתן ישראל ,הופל
עם מטוסו ע"י חיל האויר הנאצי ב  ,1943כאשר טס בטיסה סודית מאנגליה לפורטוגל ,במטרה
לארגן הצלת ילדים יהודיים מהשמדה !(

ראובן בר מרדכי-מרכס שימש בק"ק המבורג בקודש כמורה-הוראה וחזן .פטירתו
נרשמה במחברת החברה קדישא בכתב עברי מסולסל :ב" טבת תקי"א  -מהור"ר
זקן עוזר ב"ס בן מרדכי ג"ש .הציון "זקן" ציין ,כי היה בשנות השישים של חייו
במותו .ג"ש הוא קיצור שם הכינוי החדש "גליקשטאדט" ,שהפך מעתה לשם
התאריך העברי תואם ל . 30.12.1750 :לא נרשם היכן נקבר הזוג.
משפחה.
אשתו נרשמה ללא שמה בפטירתה ?:תאריך לא מזוהה תקכ"ז – אשת עוזר ב"מ ג"ש.

 .17גומפל בן ראובן גליקשטאט .1777 – ? .השם גומפל מקביל למרדכי בהמבורג.
יתכן והיה חזן ואולי מלמד כאביו) .גימפל היא ציפור שיר הנקראת  ,Dompfaffבעלת
כיפה שחורה לראשה( מצבתו צולמה ב  1944בבה"ע  Ottensen –Altonaלשם תיעוד,
לפני הריסת בה"ע ע"י השלטון הנאצי-גרמני .חרוט עליה :פ'נ – איש ישר וכשר –
כ' גומפל ב'כ ראובן גליקשט' – נפטר יו' א' ונקב' – ביו' ב' ה' מנחם – תקל'ז
לפ'ק – ת.נ.צ.ב.ה) .הצילום בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בבית שפרינצק ,באונ"
העברית בירושלים ,מס ,9033 .בקופסה א"( תאריך הפטירה העברי תואם ל . 8.8.1777
יתכן ונולד עוד בגלוקסטאת לפני הגירת אביו להמבורג ,או שאביו התחתן רק
אחרי הגירתו ,מאוחר יחסית עם אשתו ששמה לא נרשם ,ונולד להם כנראה רק בן
זה ,גומפל .אשתו של זה נקראה שרה בת יוזפא )=יוסף( ,כפי שחרוט על
מצבתה :פ'ט – האשה הזקנה והצנוע' –מ ,שרה בת כ' יוזפא – אשת כ'ה גומפל
ג"ש – נפטר' ביו' ש"ק ונקבר' – ביו' א' ר"ח ניסן תקנ'ח – ת.נ.צ.ב.ה.
)הצילום בארכיון הנ"ל ,מס 11287 .בקופסה ב"(.
תאריך הפטירה העברי תואם ל  . 16.4.1798נראה י כי נולדה באלטונה ב  1720בערך,
לאביה המשוער יוסף מרכוס או לחילופין ליוסף הינריך ,שניהם חברי הקהילה האשכנזית שם,
בעלי אמצעים ,ע"פ המסים ששילמו) .ראה פרטים בספרי "האגדה לבית הנריק" בעמ.( 197 – 196 .

 .18ראובן גליקשטאדט .1810 ? - 1745 ? .אין רישומים אודותיו * ,פרט לאחד :
בספר הפרוטוקולים של בית הדין של ק"ק המבורג משנת  1799רשום ,כי ראובן
גליקשטאדט  -אקט  , 277\128כנתבע :
"הודה ,שחייב להתפשר עם התובע על חובו של שבוע עבודה ולסלק חוב זה".
בידעי ,כי בשנה זו התחתן בנו של ראובן ,אני מניח ,כי האב שיפץ את דירת
בנו החתן ונשאר חייב לבעל המלאכה ,גר הצדק שמחה בר אברהם
מ  . Ludwigsheideאם בנו הייתה בת אריה -לב לוין ולא ידוע ,אם הייתה
נשואה לו גם באופן אזרחי ,כפי שנדרש באותה תקופה ,בנוסף לנישואים
היהודיים; או האם היא נפטרה עקב הלידה ולכן הועבר התינוק לאפוטרופסות
סבו וסבתו ,הוריו של ראובן = גומפל ושרה גליקשטאדט ,כפי שנרשם ברישום
האזרחי .בגלל רישום זה ,נחשבו הסבים כהורי הבן של ראובן ,כדלהלן.
* באמצע המאה ה  18-פקד משבר חמור את הנהגת ק"ק המבורג ,בעקבות החשדות שהרב הראשי
יהונתן איבבשיץ  ,כי הנ"ל הוא מחסידיו הסמויים של משיח השקר שבתאי צבי ,כי מצאו בקמיעות
שכתב לנשים הרות רמזים לכך .מתנגדו החריף היה הרב יעקב אמדן מאלטונה .עקב מאבקים
רוחניים חריפים בין היהודים "המתנגדים" לרוחות הקבלה ,לבין הקבליסטים בראשות הרב
אייבשיץ ,חל קרע בקהילה שגרם בין היתר לשיבושים קשים ואף להפסקת רישומי הקהילה .עקב
ריב זה בהנגה הרוחנית הפנו הרבה צעירים את גבם למורשת היהדות בכלל .רק החל מ  1776עד
 ,1799עם הרב רפאל הכהן חזרה הסמכות התורנית להוות משקל רציני בהנהגת הקהילה וגם
הרישומים הקהילתיים חודשו.

 .19משה בן ראובן לוין בר גליקשטאדט .1838 – 1764 .יליד המבורג .התחתן ב-
 = 9.1.1799ג" שבט ה'תקנ"ט עם דייק-דייכה פירסט = ,Deyk-Deiche Fürst
ילידת  ,1772שנקראה מאוחר יותר דוריס .Doris-משה ראובן רשום כסוחר ,שגר
ברחוב  Neuer Steinweg, Hutmachergang im Rennerhof.ומדורג במיסוי האזרחי
כיהודי מדרגה שלישית )מעמד בינוני נמוך( .מגוריו בסמטת עושי הכובעים מאפשרים להניח

כי עסק אולי בכובענות )?( .הזוג נישא ב  = 9.1.1799יום ד' ,ג" שבט תקנ"ט לפ"ק.
לזוג משה ודייכה גליקשטאדט נולדו  5ילדים :ב  – 1802פעגלכה-ציפור;
ב  – 1803גומפל-ליב-מרדכי ; ב  – 1804זלמן-שלמה; ב 1809 -גמליאל שנפטר
כנפל; ב  1810 -ראובן צבי -הירש.
משה בן ראובן לוין גליקשטאדט נפטר בגיל  74ש" ב  = 12.1.1838ט"ו טבת
ה'תקצ"ח )שבת ויחי( ונקבר ב  .14.1.בבה"ע היהודי באלטונה –אוטנסן ,שחולל
וחוסל ב  1944ע"י השלטון הגרמני-נאצי .לא נמצא צילום מצבתו בין אלה
שצולמו לפני חיסול בה"ע.
אשתו דוריס בת סימון פירסט נפטרה ב כ"ט אלול ה'תקצט ,ערב ר"ה תקצ"ר
ונקברה ב  9.9.1839גם היא באוטנסן וצילום מצבתה לא נמצא.
 .20ראובן צבי -הירש בן משה -לוין גליקשטאדט נולד  = 25.6.1810כ"ג סיון ה'תק"ע
בהמבורג .בשנה זו נכבשה העיר ע"י הצרפתים וקהילת המבורג הופרדה מאלטונה -וונדסבק
לשנים מועטות .ב  1821עלה לכס הרבנות הרב ברנאי ,שאיחד את הקהילות הנהיג יהדות
אורטודוקסית נאורה וראובן אז בן  11ש" .הרב ברנאי יסד את בית הספר "תלמוד תורה" המודרני.

החל משנת  1838ראובן הוא חבר הקהילה האשכנזית-יהודית והוא בן  28ש".
היתה זו שנת מות אביו .התחתן עם פאני -פראדכה שרה לוי ,ילידת ?  ,1818בת
דוד לוי ואדלהייד-שרה מטיאסון .נולדו להם – 1846 :רוזליה;  – 1848חנה;
 – 1849גומפל-מרדכי-ארי;  – 1851גיטל .האם נפטרה אחרי לידת גיטל.

על מצבתה חרוט :עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון – פ"ט – האשה החשובה מרת  -פראדכה
שרה – אשת הג"צ ראובן – גליקשטאדט – היא עזבה ארבעה בנים קטנים  -יהי רצון שתמליצה
בעדם – שירחם עליהם מן השמים  --נפטרת אור ליום ד' ג" מרחשון – ונקב" ביום ה' ד" בו תרי"ב
לפ"ק – ת.נ.צ.ב.ה .מס .קטלוגי ברכיון המרכזי בירושלים= 11806
מניניהם מבנם גומפל -מרדכי -ארי ג"ש החיים עמנו כיום בני דוד ג"ש :עליזה קהאן בירושלים;
בנימין גליקשטאט בירושלים וארי גליקשטאט ברעננה .נינים אחרים באנגליה ,בארה"ב ובארץ.
מרדכי -ארי ג"ש נו"נ בהמבורג -לנגנפלדה ב ט -י טבת ה'תרפ"ה = ראשית  ,1925ואשתו רחל בת
הרב הראשי אשר -אנשל בן יעקב שטרן נפטרה ב אייר ה'תרצ"ד =  .1934מצבת מרדכי -ארי ג"ש
קיימת בבה"ע לנגנפלדה בהמבורג וצולמה.

אשת ראובן השניה היתה אחות צעירה של הראשונה ,חנה -הנכן ,ילידת ,1828
בת  ,23שגידלה את היתומים מאם וילדה לראובן – 29.10.1853 :משה-מוריץ;
 – 1855יוסף; ? דוריס; ? פאני) .יוסף נפטר כרווק בגיל  33ופאני -פריידכה כבתולה כבת

 22ש'  .דוריס ופאני נשאו אך נשארו ללא ילדים משל עצמן (.

ראובן -צבי היה תכשיטן במקצועו וגבאי בה"כנ המרכזי הישן ב  ,Elbstraßeוחבר
החברה קדישא בהמבורג .היה אמיד ומכובד בקהילתו.
נפטר בגיל  67ונקבר באוטנסן .צילום מצבתו בארכיון המרכזי בירושלים מס.11807 .
על מצבתו נחרט " :פ"ט – איש ישר מבני ח"ק הקברנים הג"ץ – כ' ראובן צבי
בן כ' המנוח יוסף – משה ארי גליקשטאדט ז"ל – נפטר בש"ט ליל מ"שק אור
ליום – ז' אדר ראשון ונקבר למחרתו יום – ח' בו תרל"ח לפ"ק  -בדרך הטוב
ונבחר תמיד תמכו אשריו – לשמוע דברי תורה ומוסר הטה אזניו – לישר צעדיו
ללכת בהן בכל הלכותיו – עת שעה מצחקת לו היה במאודיו – רוחו תשוב
לבוראו ותתעץ )?( מיין נעימים – ת.נ.צ.ב.ה) " .התאריך הלועזי = ( .9.2.1878

אשתו השניה חנה -הנכן נפטרה כמו בעלה בת  67ב כ"ט סיון תרנ"ו לפ"ק =
 11.6.1896ונקברה בבה"ע לנגנפלדה בהמבורג,חלקה .139 / G
מצבתה נשתמרה אך החרוט בה בעברית התקלף בחלקו הגדול:
פ"ט – האשה החשובה – בת הלב ועדינת הנפש – אשת חיל עטרת בעלה –
אם ……..כ………בנ ………… -ה……… -מרת ……..
מאחור ניתן לקראFrau Hannchen Glückstadt – geb. Hamburg :
 .21יוסף משה )מוריץ( בן ראובן צבי גליקשטאדט .1921 – 1853 .יליד המבורג.
נולד בשבת בראשית = כ"ז תשרי תרי"ד לפ"ק \  . 29.10.1853היה בכור אמו
חנה ,אך ילד חמישי לאביו .גדל בתקופת האמנציפציה האזרחית.
התחנך בביה"ס "תלמוד תורה חדש" מיסודו של הרב ברנאי.
התחתן ב כ"ח אב תרמ"ו לפ"ק =  29.8.1886עם רוזה -רייצכה מינדן )(Münden
ילידת  .20.7.1868אביה שלמה מינדן ,ג"צ בביה"כ  Elbstraßeואמה חנה קוך.
מצבתם הכפולה הועברה לחלקה היהודית של בה"ע  0hlsdorfוקיימת שם.
יוסף משה התפרנס בתחילה מעסק שיתופי עם אחיו למחצה מרדכי גומפל ג.
ואחיו הצעיר )שנפטר כרווק בגיל  (33בסחר בטבק ,אך כבר ב  1900היה לו
סטודיו עצמאי לצילומי טבע ונוף .היה גבאי אחרון בבהכ"נ . Elbstraße
)פרטים בספרי "האגדה לבית הנריק" עמ(250 –239 .
הזוג הוליד  6בנים ובת  1887 :ראובן -צבי  1889 ;–Richardשלמה ;Siegfried
 1891יוסף דוד )נפטר ב  1893ממגפת כולירה(;  1894התאומים דניאל ומרדכי  -Gustav-אריה;
 1896יהודה  Johanna 9.9.1898 ;Leoחנה = אמי ע"ה.
כל הבנים למדו בבה"ס "תלמוד תורה" וגויסו לצבא הקיסרות הגרמנית במלחה"ע הראשונה.
חלקם נפצעו .שלמה -זיגפריד אף הוכרז כנעדר בקרבות הנסיגה ב  1918ב  ,Verdunשם נפל.

יוסף משה נפטר ב  1921ומצבתו עומדת בבה"ע היהודי ב  .Langenfeldeחרוט
עליה :פ"נ – הזקן טוב לב בן טובים – קבל כל אדם בפנים יפות –
נפתולי א-לוהיו נפתל – בכח תהלים ותפלות – יוסף עליכם ה' ברכתו –
ישמח משה במתנת חלקו – הח'ר יוסף משה נפתלי – בן הח'ר ראובן צבי –
מבית גליקזטאדט  -גבאי האחרון דבי'הכ עלבזטר']אסה[
גבאי של ביה'מ ושל הח'ק – נפטר בש'ט ח" שבט תרפ"א לפ"ק –
)תואם ל (17.1.1921
ת.נ.צ.ב.ה.
)בימי מחלתו הוסף לו השם נפתלי .התואר "חבר" ניתן לפעילים בקהילה שלא היו רבנים(.
לרגלי מצבתו הוסיפו לוח " :לזכרון בנו הבחור ש ל מ ה אשר נפל בצרפת בקיץ תרע"ח "

אשתו רוזה נפטרה ב  1936ומצבתה מונחת ליד זו שלו וחרוט עליה:
פ"ט – אמנו היקרה החשובה והצנועה – שגמלה רק טוב כל ימי חייה -
עטרת בעלה ותפארת בניה – כל כבודה בת מלך פנימה – מ' רייצכה –
בת ר' שלמה מינדען – אלמנת החבר – ר' יוסף משה נפתלי – גליקקזטאדט –
נולדה א' אב תרכ"א – נפטרה בש"ט ח' אלול – ת'ר'צ'ו' לפ"ק – ת.נ.צ.ב.ה.
)תואם ל (26.8.1936

 .22ראובן -ריכרד נשא את פאני מבית לוי ואדלר .הולידו  3בנים :זיגפריד -שלמה; מנפרד -משה;
וורנר -זאב .האחרון היה בן גילי וכתתי בהמבורג ,נספה בשואה ,כמו גם הוריו .האחרים היגרו
לארה"ב ויש להם שם צאצאים .בן מנפרד = מוריץ -משה גליקשטאט ומשפחתו שומר אמונים
למורשת אבותיו.
דניאל נשא את אני מבית גאבל .היגרו לארץ ישראל והולידו את חוה -הילדה; רבקה -אריקה ורות.
כולן נישאו בארץ ויש להן צאצאים ,אך השם גליקשטאט לא נשתמר אצלן עקב נישואיהן.
מרדכי -אריה -גוסטב נשא את רוזה דה בער מאמדן ונולדה להם שם הבת סופי .אחרי מות רוזה נשא
גוסטב את אלזה כץ מברמן והיגרו לאקואדור ,שם נפטרו ההורים בהשאירם  4בנות ובן .האחרון,
אדגר -ראובן גליקשטאט עלה ארצה ,נשא את ברכה והולידו ילדים שחיים בארץ .הבנים נושאים את
שם המשפחה גליקשטאט.
יהודה -ליאו נשא את מרים -מטה מבית אולמן .הולידו שתי בנות :חנה -הנלורה ועילזה .היגרו
לארה"ב .אחרי מות ליאו -יהודה שם עלתה האלמנה ובנותיה ארצה .חנה נשואה לאברהם גוטויליג
בירושלים עם צאצאים .שם המשפחה גליקשטאט לא נשתמר אצלם.

יוהנה -חנה גליקשטאדט )אמי ע"ה( נישאה לאלעזר -ארנסט בונדהיים מאלטונה,
בהמבורג ,שם נולדו להם שלושה בנים ושתי בנות:
 :1923נתן-ליאונהרד;  :1925יוסף משה-מנפרד מוריץ;  :1926ישראל;  :1928תרצה;
 :1937נעה-רוזל.
בימי מלחה"ע  IIוהשואה גלתה המשפחה לבלגיה משם לצרפת .אבי המשפחה
נמסר ע"י המשטר הצרפתי לגרמנים ונשלח על ידם מפריז למיידנק ונספה שם
ב ג" אדר שני ה'תש"ג= .10.3.1943
יתר בני המשפחה ניצלו בנס .כולם עלו ארצה ובנו כאן משפחות ברוכות.
אם המשפחה ,חנה -יוהנה בונדהיים לבית גליקשטאט ,הייתה עמוד השדרה
לצאצאיה הרבים ,ראתה בכך ברכה בזקנתה ונפטרה בשם טוב ובשיבה טובה בבני
ברק ט"ז שבט ה'תשנ"ז =  6.2.1996ונקברה בבה"ע "סגולה" בפתח-תקוה.
רוב צאצאיה חיים בארץ ישראל ,מיעוטם בארה"ב ובקנדה.
 23אני הקטן ,יוסף משה בן אלעזר בונדהיים ,בכינוי דהיום יוסף בן ברית ,זכיתי לגלות צפונות אבות
אבותי משני הצדדים ולתארם בספרי "האגדה לבית הנריק" ב  ,1995ובהוצ' לאור בגרמניה ב :2001
בשעת חופת הורי )שבט  (1923אמר להם הרב אדוארד עמנואל דוקס מאלטונה ,כי הם סגרו
בנישואיהם מעגל משפחתי :בעבר היו קדמוניהם אח ואחות .עובדה זו עוררה אותי לחקור את עברנו.
מחקרי רב השנים חשף את הצפונות :אבי אלעזר -ארנסט בונדהיים הי"ד הינו צאצא של האנוס
הפורטוגזי גומז -רודריגז דה מילאו ,בן הקדוש הנריק דיאס קסרס -מילאו ,שנשרף על מוקד
האינקויזיתיה בליסבון ב א" דניסן בשנת  .1609אשתו ,בניו ובנותיו חזרו ליהדות גלויה בהמבורג !
גומז רודריגז היה בזקנתו ראש ה"תלמוד תורה" של ק"ק "שער שמים" של אנוסי פורטוגל שחזרו
ליהדות גלויה בלונדון ,אחרי השתדלותו של הרב מאמסטרדם מנשה בן ישראל אצל השליט
הרפובליקני אוליבר קרומבל .מצבת קבורתו וזו של בנו יצחק ישראל דה סיקיירא ,אשר בנו הבכור
סימון איזקס התישב באחוזת בונדה בפריזיה המזרחית )מכאן השם בונדהיים( קיימות בלונדון
והחרוט עליהן הועתק על ידי.
אמי חנה-יוהנה לבית גליקשטאט הינה צאצא של אחותו של גומז רודריגז ,ביאטריז

אביגיל הנריקס ,היא אשת דרשננו שמואל יחייא ,אשר את דרשותיו הנני גואל בזה
מן השכחה.
יהא פעלי זה מצבה לדורות קדומים של אבות ואמהות משפחתי.
יהא זה חלקי בעולמנו בעזרת "החונן לאדם דעת" ויהי שם ה" מבורך ,על כי זיכני
לגלות את הצפונות ולפרסמם לידיעת דורי והדורות אחרינו.

בע"ה

ג" אדר שני ה'תשס"ה 15.3.2005 -

עידכון פרק שושלת דון איבן יחיא בספרד-פורטוגל,
קדמוני

הודפס ביום הזכרון לאבי ז"ל הי"ד ,אלעזר בן נתן בונדהיים,
שנרצח לפני  62שנה,

שושלת הנריקס-גלוקסטאדט

שהודפס כחלק מן המבוא היסטורי בעמודים 12 - 6

ב -ג" אדר שני בשנת ה"תש"ג – 10.3.1943

) +שני דפי תיקון זמניים נוספים (

ע"י הנאצים הגרמנים במחנה ההשמדה מיידנק ,הזכור לשמצה

של ספרי האגדה לבית הנריק
והוא רק בן  48שנה.

בחודש שבט ה' תשנ"ה .
הוא נמסר לידיהם על ידי ממשלת "וישי" בצרפת,

עתה ,אחרי  10שנות מחקר נוספות ,ביכולתי למסור רשימה

אחרי שנאסר על ידי ממשלת בלגיה ב 1940

מעודכנת ובטוחה של קדמוני משפחתי זו ,מצד אמי ע"ה,
דרכה עד אלי.
יוסף בן ברית

ונכלא במחנה גירס בדרום צרפת במשך  3שנים

1

–

2

–

3

4

5

–

6

–

.

7

–

8

9

–

;

10

11

–

12

62 ' עמ,  ירושלים תשל"ח, הרמב"ן כחוקר ומקובל.ראה גם חוב
 היחס בין האמונה והתבונה אצל ריה"ל:הלר וילנסקי. ש.ואילך
, ירושלים תשל"ח,בתוך משנתו ההגותית של ר" יהודה הלוי

: מראה מקורות לדרשה הראשונה
.עובד על ידי שמעון קומר

41.עמ

. סו, תהילים קיט.32
. ה, דברים יג.33
 א, ואילו בתהילים קכח. ט, ניסוח זה מופיע בספר דברים כח.34
." ההולך בדרכיו.… כתוב "אשרי
 עקב פיסקא מ"ט בניסוח קצת שונה ושם, ראה ספרי לדברים.35
. ב, שבת קלג, וראה גם בבלי. כב,דרשה זו נלמדת מדברים יא
. פסוק ו, שם.36
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  :לדף השער
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כו,  בראשית א.1
. " ד"ה "והדרך הב,  פרק א, פירוש אברבנאל* לבראשית.2
. ראה במדבר פרק א.3
. י, א, יחזקאל.4
. ב ובמקבילות, פח, שבת, בבלי.5
. כא, משלי ב.6
." "העולם הבא- רש"י שם.7
. א בשינויים מסוימים, נד, עירובין, בבלי.8
. יח, במדבר כא.9
. יא, בראשית כח.10
. א, ב – לא, בבלי שבת ל.11
. ח, ישעיהו מה.12
. יא, ח, דברים טו.13
. לג, כא, בראשית.14
" ושם כתוב "לויה, מהדורה של בובר סימן לז, ראה מדרש תהילים.15
, וראה רמ'מ כשר תורה שלמה שם אות קלג.וכך גם במקבילות
." אך כתב "לינה,שציטט ממדרש תהילים הנ"ל
. ב, י, בבא בתרא, בבלי.16
יד- בדפוס התלמוד שלפנינו הגירסה היא "ר' אבא" אך בכתב.17
."המבורג ומינכן הגירסה היא אמנם "אבא
. טז, ישעיהו לג.18
. ב, י, משלי.19
. כ, ה, משנה אבות.20
 ) . כ, ביאור למסכת אבות ה,* ירים משה.21


. א, משנה אבות ד.22
. ח, שופטים יד.23
. שפ פסוק יג.24
. ב, בבלי לב.25
. ו, תהילים יט.26
.ל אדון" בשחרית של שבת- תפילת "א.27
." כתוב "תחת," מז ושם במקום "יען, דברים כח.28
. כ, תהילים קג.29
. א, שבת פח, ראה תלמוד בבלי.30
. נ, א, ראה מורה נבוכים לרמב"ם.31




VICENTE FURTADO



ALVARO DINIS 

הערות והארות לדרשה הראשונה ע"י המהדיר
יוסף בן ברית
 כי דרשה, ריבוי ציטוטים בלשון הקודש מצביע על כך:כללית
. כאשר הקהל ידע כבר מקורותינו,זו היא מן המאוחרות
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22

מראה מקורות לדרשה השניה – על התשובה
עובד ע"י שמעון קומר
 .1דברים ,ל ,ב.
 .2דברים ,ל ,ח.
 .3דברים ,ל ,ט.
 .4דברים ,ל ,י"ד.
 .5דברים ,ל ,י"ט.
 .6משלי ,י ,י"ט.
 .7בראשית ,ג ,י"ג.
 .8תהילים ,ק"ד ,ד.
 .9בראשית ,י"ח ,כ"א.
 .10ראה רש"י לבראשית ,א ,א ,ע"פ בראשית ,י"ב ,ט"ו.
 .11בראשית ,ב ,א.
 .12ישעיה ,מ"ג  ,כ"ו.
 .13משלי י"ח ,י"ז.
 .14ראה פסיקתא רבתי )מהד" איש שלום(  ,מ.
 .15בראשית ,ג ,י"ב.
 .16בבלי ,ר"ה ,י"ז ,ב.
 .17תהילים ,ס"ב ,י"ג.
 .18ראה ירושלמי ,תעניות ,ב ,א.
 .19תהילים ק"ב ,י"ט.
 .20מדרש שוחר-טוב ,מזמור ק"ב; ילקו"ש ,רמז תתנה ,עם קצת שינויים.
 .21תהילים ,צ"ד ,ט"ז.
 .22שמות ,י"ט ,כ.
 .23במדבר רבה )וילנא( פ" יג ,ד"ה "ויהי המקריב" וגו' בשינוי הנוסח;
בראשית רבה )תיאודור – אלבק( פ' יט ,ד"ה )ח( "וישמעו" בשינוי נוסח
וכן מדרש תנחומא )בובר( פרשת נשא ,סימן כד ,שם הנוסח מורחב.
 .24ישעיה ,נ"ט ,ב.
 .25בראשית ,כ"ו ,ה.

 .26בראשית ,י"ח ,י"ט.
 .27דברים ,ו ,ד.
 .28בראשית ,ל"ה ,ב.
 .29בראשית ל"ד ,ל"א.
 .30בבלי ,עירובין ,נ"ג ,א.
 .31דברים ,ל"ג ,כ"א.
 .32מיכה ,ז ,י"ח.
 .33כנראה והכוונה למתואר ביחזקאל ,א ,ח ,ושם ,י ,כ"א.
 .34ירמיה ,ט"ו ,י"ט.
 .35עקידת יצחק * ,פרשת ניצבים ,שער מאה בשינוי לשון.
 .36שמואל א ,ט ,ג.
...................................................................................................
הבהרות המהדיר יוסף בן ברית לחכם המוזכר ע"י דרשננו
להערה  :35–
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מראה מקורות לדרשה שלישית – לשבת תשובה
עובד על ידי שמעון קומר
 .1שיר השירים ,ו ,ג.
 .2תהילים ,נא ,יב.
 .3ראה תנחומא מהד" בובר ,בראשית סי" ג ,מדרש אותיות דרבי עקיבא,
א .ורטהיימר בת" מדרשות ,ח"ב עמוד שנז ;
ילקוט שמעוני ,בראשית ,רמז ב.
 .4בראשית ,ה ,כד.
 .5בראשית ,י ,ט.
 .6בראשית יז ,א.
 .7בראשית ,יח ,יט.
 .8דברים ,כח ,ט.
 .9תהילים ,קיט ,א.
 .10הושע ,יד ,י.
 .11מלכים א ,יג ,כד.
 .12ישעיה ,א ,ד.
 .13ישעיה ,נה ,ז.
 .14ראה פליקס ,עצי פרי למיניהם ,ירושלים תשנ"ד ,עמ229.
הערה .2
Luis Vaz de Camoes,os Luziadas Canto 9,estroe 58/
.15
The Lusiads I, Ilinois 1963,p.288 .

 .16בבלי ,מועד קטן ,יז ,א )בשינוי קל(.
 .17תהילים ,פא ,ו.
 .18שופטים ,יד ,יח.
 .19ראה בבלי ,סנהדרין ,יט ,ב .שם נאמר" ,שמיכל גדלה את בניה
של מירב אחותה".
 .20ראה ויקרא רבה ,כג ,י '  -ובמקבילות.
 .21בראשית ,לט ,ט.
 .22מלאכי ,ג ,יד.
 .23דברי הימים א ,כח ,ט ושם כתוב "אביך".
 .24שמות ,כג ,כה.
 .25הכוונה לתושבי פירנצה באיטליה.
 .26פירוש אלשיך לשמות ,כג ,כה.
 .27משנה ,אבות ,ב ,יב.
 .28במדבר ,ח ,ב.

 .29משלי ,ו ,כג.
 .30ראה שופטים ,כ ,טז.
 .31לא מצאתי את המקור.
 .32מיכה ,ו ,ח.
 .33תהילים מט ,ו.
 .34ראה תנחומא ,עקב ,א.
 .35דברים ,ז ,יב.
 .36דרשננו כתב "אל תאמר בלבבך" שלא כלשון הפסוק "ואמרת בלבבך".
 .37דברים ,ח ,יז.
 .38בבלי ,יומא ,פו ,א.
 .39בתלמוד מובאת אמרה זו בשם רבי לוי.
 .40ירמיה ,כג ,כט.
 .41איוב ,יד ,יט.
 .42ראה בראשית רבא ,צט ,ח.
 .43איכה ,ג ,נא.
 .44בבלי ,יומא ,פו  ,ב.
 .45תהילים ,קיט ,קלו.
 .46ראה יחזקאל ,כד ,טו  -יט.
 .47תהילים ,מז ,י .במקור הפורטוגזי כתוב הפסוק בלשון עברית ,אך
בדפוס לא הודגש הפעם ,כנהוג בד"כ .נראה שזו טעות של המדפיס.
 .48הדרשן מציין כאן  3-4מטבעות פורטוגזיים מתקופתו RIX .נראה לי
שיבוש של ה  REISשהוא צורת הרבים של המטבע  REALואולי נכתב
 RIXכדרך הפונטית של השומעים.
 .49תוספתא ,סוכה ד ,ד ,בשם רבן שמעון בן גמליאל וכך גם במקבילות.
בבלי .יתכן והטעות בירושלמי נובעת מכך ,שההלכה הקודמת
בתוספת זו מובאת בשמו של הלל הזקן.
-

 .50דברים ,טז ,יד.
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מראה מקורות לדרשה הרביעית בשבת תשובה
עובד על ידי שמעון קומר
 .1שיר השירים ,ה ,ב.
 .2שמות רבה ,ב ,ה ובמקבילות.
 .3יונה ,א ,ה.
 .4בראשית ,ב ,כא.
 .5שמואל א ,כב ,יח – יט.
 .6תהילים ,נ ,טז.
 .7ראה שמואל ב ,ד ,ה.
 .8בראשית ,לב ,ח – ע"פ תנ"ך קורן; ט  -ע"פ החומשים.
 .9רש"י ,שם .המילים "של עשו" לא נמצאות ברש"י שלפנינו.
 .10תהילים ,צא ,יא .
 .11בבלי ,ראש השנה ,טז ,ב.
 .12ראה תרגום לאיוב ,א ,ו ומפרשים שם .וכן ראה מדרש איוב –
)א" ורטהיימר ,בתי מדרשות חלק ב (,עמ .קנ"ח.
 .13איוב ,א ,ו.
 .14יחזקאל ,יח ,כג ; לג ,יא.
 .15זכריה ,ג ,ב.
 .16יחזקאל ,יח ,לב.
 .17ירמיה ,טז ,ה.
 .18ישעיה ,נח ,א.
 .19ראה פירוש האברבנאל לישעיה ,נח ,א.
 .20ישעיה ,נט ,ב.
 .21ירמיה ,א ,יא – יג.
 .22ראה רש"י לישעיה ,נח ,א ,ע"פ בבלי; ב"מ ,לג ,ב.
 .23ראה דניאל ,ב ,לד.
 .24ראה שמואל א ,טו ,ט.
 .25שמות ,לב ,ד.
 .26ראה שמואל א ,ו ,טז.
 .27ראה דניאל ,א ,ח – י.
 .28ראה מלכים ב ,ד ,א.
 .29ראה במפרשים שם .וראה גם מדרש תנחומא ,פרשת משפטים ,ט;
שמות רבה ,לא ,ד
 .30ראה שמואל א ,כו ,כא
 .31תהילים ,לו ,ז
.32ראה זהר חלק א ,דף סד,ב; חלק ב ,דף רסח ,ב.

 .33משלי ,כח ,יג.
 .34שמואל א ,כו ,כא.
 .35ראה פירוש אברבנאל להושע ,יג ,יג.
 .36הושע ,יג ,יב – יג.
 .37ראה שמואל ב ,יג ,יד – יז.
 .38מקור מאמר זה הוא בבבלי ,סנהדרין ,מג ,ב ,בשם ר" יהושע בן לוי.
מובא גם בילקוט שמעוני לתהילים ,סימן תשסג ,ובספר מנורת המאור
לר" יצחק אבואב * סי" כה ,ו – שלב.
הנוסח המובא כאן נראה קצת משובש ובמיוחד המילה "מתגבר" שבכל
המקורות מופיעה "מתוודה".
בכת"י מינכן של התלמוד הבבלי ,הנוסח כמעט זהה לזה שלפנינו ,אך
מכיוון ששם המילים נכתבו בצורה מקוצרת ,לא ניתן לזהות האם
נכתב "מתוודה" או "מתגבר" ?
יתכן והאסוציאציה למשנה באבות ,ד ,א – "איזהו גיבור ,הכובש את
יצרו"  - ,או לגמרא בבבלי ,סוכה ,נב ,א – "יצרו של אדם מתגבר עליו
בכל יום" הטעו את זכרונו של דרשננו ,המחבר.
 .39ראה רש"י ,שם ,מג ,ב ,ד"ה "זובח את יצרו" .ברש"י מופיעים דברי
המחבר אך לא במדויק.
 .40תהילים ,צא ,יא .המילה החוזרת "לך" שבתוך הסוגריים ,היא כנראה
שיבוש.
.41תהילים ,פה ,ז .המילה "מן" אינה מופיעה בפסוק.
...................................................................................................
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מראה מקורות לדרשה החמישית ביום של סוכות
עובד על ידי שמעון קומר

 .1ויקרא ,כג ,מב -מג.
 .2רש"י ,שם ,ע"פ ספרא )תורת כוהנים( אמור ,פרק י"ז ,יא;
בבלי ,סוכה ,יא ,ב.
 .3שמות ,יג ,כא.
 .4ראה טור ,או"ח ,תרכה ,א.
 .5ראה מכילתא ד" ישמעאל ,מסכתא ד ויהי ,פתיחתא )מהד" הורביץ -רבין ,עמ;( 81.
ספרי ל במדבר ,פיסקה פג; ספרי זוטא ,מהד" הורביץ ,עמ.266.
וראה גם פירושו של ר" דוד פרדו לספרי ,שם.
 .6ראה בעלי הטורים ,ויקרא ,כג ,מב; ספר הרוקח הגדול לרבנו אלעזר מגרמיזא
) מבעלי התוספות( ,ירושלים תש"ך ,הלכות סוכות ,עמ .קטו.
 .7ראה בבלי ,סוכה ,טז ,ב " :שיעור משך סוכה קטנה שבעה",
רמב"ם ,הלכות סוכה ,ד ,א; טור ושו"ע  ,או"ח ,תרלד ,א.
" .8הבטחה"  -הכוונה כאן ל "בטחון".
 .9ע"פ תהילים ,צא ,א.
 .10ראה להלן ,דרשה .8
 .11ראה טור ,או"ח ,תרכה וכן בית יוסף וב"ח ,שם .ראה גם עקידת יצחק לר' יצחק
עראמה ,שער סז ,ד"ה "אמנם הנמשך".
 .12בבלי ,עז ,ג ,א.
 .13סוג של מטבע שהיה סחיר בין היתר בגרמניה ובדנמרק בזמנו של דרשננו.
 .14ראה פי' הרמב"ן על התורה ,בראשית ,א ,יח; אברבנאל ,שם ד"ה " ויעש א -להים";
ספר החינוך ,מצוה תג.
 .15דברים ,לג ,יד.
 .16הכוונה ל"מן" )הנקרא בלועזית " = Mannaמנה"(.
 .17ראה ר' בחיי בן אשר * ,כד הקמח" ,בטחון" )מהד" ח"ד שעוול ,ירושלים ,תש"ל(
 .18ויקרא ,כה ,כ -כא.
 .19ראה הרמב"ם בהקדמה לפרושו על פרק חלק ) פרק עשירי במסכת
סנהדרין(  ,היסוד הראשון; הלכות יסודי התורה ,א,א
ר" יוסף אלבו ,ספר העיקרים *  ,העיקר הראשון;
ר" חסדאי קרשקש * ,אור ה" ,מאמר ראשון ,כלל א;
שם מאמר שני ,כלל ב -ג.
 .20ר" בחיי אבן פקודה * ,תורת חובות הלבבות* ,שער הבטחון ,פתיחה )מהד" י" קאפח,
ירושלים תשל"ג (,עמ .קפז.
 .21תהילים ,לב ,י.
 .22ראה תורת חובות הלבבות* ,שם .המחבר שינה קצת בתוכן ההשוואות וגם בפסוקים
שתומכים בהם.
 .23תהילים ,לז ,ה.
 .24המחבר התכוון כנראה לומר "הנביא ירמיה" ,יז,ח.
 .25תהילים ,לז ,ג.
 .26ישעיה ,נ ,י.
 .27תהילים ,נו ,יב
 .28המחבר מתכוון לחומר במצב מותך נוזלי ,לפני התגבשותו לזהב.
 .29תהילים ,קכה ,א.

 .30ישעיה ,כו ,ד.
 .31מדרש שוחר טוב )מדרש תהילים(  ,מזמור סב; ועיין ירושלמי ,חגיגה ,פב ,ה"א;
בבלי ,מנחות ,כט ,ב.
 .32ישעיה ,יב ,ב -ג.
 .33ר" יוסף אלבו ,ספר העיקרים * ,מאמר רביעי ,פרק יז.
 .34דברים ,לב ,לט.
 .35ראה במדבר רבה ,כב ,ח" :לכך נקרא שמם נכסים ,שנכסים מזה ונגלים לזה.
ולמה נקרא שמם זוזין שזזים מזה ונתנין לזה"; וראה גם תנחומא ,מטות ,ו.
 .36בבלי ,שבת ,קנא ,ב; רות רבה ,ה ,ט.
 .37משלי ,כג ,ד -ה.
 .38ראה ירושלמי ,פאה ,א ,א )דף טו ,ע"ד בדפוס ונציה( ובמקבילות עם מעט שינויים.
 .39משלי ,ו ,כב.
 .40ראה סמוך להערה .14
 .41משלי ,יא ,כח.
 .42בבלי ,בבא בתרא ,עג ,ב .ושם מדובר על "תנין" במקום "נחש".
המחבר גם הוסיף מעצמו כמה פרטים למליצה התלמודית.
 .43ראה ג"ע וייל ,מסורה גדולה )לפי כתב -יד  B. 19aמלנינגרד( ,רומא ,1971 ,עמ.287 .
 .44תהילים ,מ ,ה.
 .45ירמיה ,יז ,ז.
 .47שם ,ח ,יז.
 .46איוב ,יח ,יד;
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מראה מקורות לדרשה השישית של חוה"מ סוכות
עובד על ידי שמעון קומר
 .1תהילים ,טז ,יא.
 .2ראה ויקרא רבה ,ל ,ב .
 .3ראה תנחומא ישן )בובר( פ" אמור ,ל; פסיקתא דרב כהנא )מהד' בובר ,לבוב תרכ"ח(
פסקא כח ,דף קפג ,ע"ב
]
 .4משנה אבות ,ד ,י.
 .5על פי בבלי ,סוכה ,נב ,א .ושם "הימנו".
 .6פסוק ל.
 .7הכוונה כנראה לתיקון פרצות בחומות העיר ובתעלות המים .
 .8רובה עתיק וראשון מסוגו שמופעל באבקת שריפה .כבד ומגושם.
 .9רובה שנטען מלועו בכדורי עופרת ומופעל באבקת שריפה .ייצורו החל מן המאה
ה  ; 16מכאן המונח "מוסקטיר" לחייל חמוש.
 .10ראה ויקרא ,כג ,מג.
 .11תהילים ,קכז ,א .המזמור מיוחס לשלמה והפסוק מצוטט כאן בצורה משובשת:
" אם ה" לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו ,אם ה" לא ישמר עיר שוא שקד עמלו".
 .12תהילים ,ז ,יא.
 .13שמות ,יג ,כא.
 .14פסיקתא דרב כהנא )מהד" בובר ,לבוב תרכ"ח( פיסקא כט ,דף קפו.
 .15תהילים ,קמ ,ח.
 .16ראה בתחילת הדרשה החמישית ,שם הדרשן מדבר על שבעה עננים .ראה הערה ,5שם
 .17פסוק ח.
 .18ראה הערה .3
 19בראשית ,לג ,יח.
 .20דרשננו השתמש כאן במונח  Pragarהלקוח מתחום בניית אוניות.
יתכן ובגלל עיסוקו בסחר ימי וקרוב לנושא "אוניות" ,הכיר מונח זה לבניה בעץ.
 .21בראשית ,לג ,יז.
 .22תהילים ,עו ,ג .ושם "סוכו".
 .23ישעיה ,לג ,כד.
 .24תהילים ,לה ,י.
 .25ראה ויקרא רבה ,ל ,יד :תנחומא ,אמור ,יט; תנחומא ישן )בובר( אמור ,כח
 .26ויקרא ,כג ,מ.
 .27איכה ,ג ,מא.
 .28ראה הערה .20
 .29בבלי ,סוכה ,מה ,א .בדפוס שלפנינו )דפוס וילנא( הגירסה היא:
"כל הנוטל לולב" ,אך ראה דקדוקי סופרים ,שם ,אות ש .בהגהות המציין
גירסה זהה לזו המובאת כאן ואומר "נוסחה ישרה היא מאוד" ומפנה גם למקורות
אחרים הגורסים כך.
 .30מן הדיוק שעושה כאן דרשננו ברור לנו ,כי לא היה לפניו אותו נוסח של התלמוד
כפי שנמצא לפנינו .וראה הע" .29
 .31ראה שמואל ב ,טז ,כג" :ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר
הא -לוהים כן כל עצת אחיתופל".
 .32שם ,יז ,כג.
 .33פסוקים א -ב .דרשננו ,שתרגם את הפסוק בדומה לתרגום פררה שינה כאן מתרגום זה

ותרגם "שבי" מלשון שביה  Captiveiroוכן מפרש גם הרד"ק במקום,
לעומת רש"י ותרגום יונתן ומפרשים אחרים .וראה פירושו של עמוס חכם
בדעת -מקרא ,שם ,הע" 22
 .34ראה בבלי ,סוכה ,נב ,א" :שבעה שמות יש לו ליצה"ר…משה קראו ערל..דוד קראו
טמא"… וראה גם פירושו של האלשיך )מראות הצובאות( לישעיה,שם.
 .35פרק ה ,פסוקים ב -ג.
 .36שם ,פסוק ו.
 .37בבלי ,סוכה ,נב ,ב.
 .38רש"י ,שם.
 .39תהילים ,קמ ,ח.
 .40משנה ,אבות ,ג ,יז.
 .41על פי שמות ,כד ,ז.
 .42ראה שמות ,יט ,ח; כד ,ג.
 .43על תפוצתו של הכינוי "חתנים" למסיים ולמתחיל את התורה ,ראה א .יערי -
תולדות חג שמחת תורה ,ירושלים תשכ"ד ,עמ 63 .ואילך.
 .44על פי מדרש תנאים לדברים ,יז ,יא.
הרמב"ם מרבה להשתמש במטבע לשון זו .ראה לדוגמה:
הקדמה ליד החזקה – הלכות תלמוד תורה ,א ,ט.
הלכות קידוש החודש ,יח ,ח;
הלכות סנהדרין ,ד ,א.
 .45על המנהג לומר פיוטי אבל על משה רבנו בשמחת תורה ,ראה א .יערי,
שם ,עמ . 179 – 172 .מדבריו עולה שבצפון צרפת ובאשכנז לא נהגו לאמרם,
כדי שלא לערבב תוגה בשמחה.
 .46על פי משנה ,אבות ,א ,א.
 .47בבלי ,סוכה ,נג ,א .בדפוס וילנא הגירסה היא" :ואם איני כאן" ובדקדוק סופרים
מציין שהגירסה היא כפי שנמצאת כאן.
 .48שמחה זו נערכה בלילות חול -המועד סוכות ולא בשמחת -תורה.
ראה משנה ,סוכה ,ה ,א -ה .אך ראה א .יערי ,שם ,עמ, 359.
שכותב ,שבקרב המקובלים בארץ -ישראל במאה השבע -עשרה נהגו לחגוג במוצאי
שמחת -תורה זכר לשמחת בית השואבה וכי מנהג זה עבר גם לכמה קהילות באיטליה.
יתכן ומכך הסיק דרשננו בטעות ,שבזמן בית המקדש חגגו את שמחת בית השואבה
בשמחת תורה ) 
(
 .49ראה רש"י ,סוכה ,נג ,א ,ד"ה " -אם אני כאן"; חידושי הרשב"א שם;
ובפירוש ענף יוסף על עין יעקב ,שם ,מפרש בדרך דומה לפירוש שמביא דרשננו:
"ר"ל כי כשנכוון בשמחתנו לשם ה" אז יהיה שם ה" אלוקינו עמנו ושכינתו תהיה
שרויה בינינו וז"ש הכל כאן"
אך בעלי התוספות ,שם ,ד"ה " -אם אני כאן" דייק מן התלמוד הירושלמי
)סוכה ,ה ,ד ]כד ,א[( שהלל דיבר בשמם של ישראל.
 .50ישעיה ,מה ,יז.
 .51תהילים ,פט ,נג.
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מראה מקורות לדרשה השביעית לשמחת תורה
עובד על ידי שמעון קומר
 .1בראשית ,כד ,לד.
 .2שמות ,יט ,ה .ושם כתוב " :ועתה עם שמוע תשמעו"…יתכן וזו טעותו של דרשננו ,היות פרשת
"והיה אם שמוע" )הפרשה השניה של קריאת שמע( שגורה בפיו.
 .3פסוק יא .ושם כתוב" :את כל בית ישראל" .דרשננו דילג גם על המילים" :ואת כל בית יהודה נאם א'"
 .4דברים ,ד ,ד.
 .5שמות רבה פרשה לד ,ג.
 .6שמות ,כה ,ח.
 .7יחזקאל ,לד ,לא.
 .8תהילים ,קכא ,ד.
 .9דרשננו לא ציטט את המדרש כלשונו וגם דילג על כמה קטעים.
 .10פילוסוף יווני מסינופי ) 323 – 404לפנסה"נ( .התפרסם בזכות הסיפורים הרבים שרווחו עליו.
המקור העיקרי אודותיו הוא  ,Diogenes Laertiusסופר יווני בן המאה ה  3 -לספה"נ .אחדים מפתגמיו
מובאים בספר תיקון מידות הנפש לר' שלמה אבן גבירול ובספר שירת ישראל לר' משה אבן עזרא.
 .11סיפור זה מובא בשמו של דיוגנס מסינופי בספרו של דיוגנס לארטיוס
)ראה הערה  .( 10וראהDiogenes Laertius in Lives of Eminent Philosopher :
R.D.Hicks (Transl.),Vol. 2 ,London 1931,pp.34-35 (Book 6,Ch.2,p.32 in the
)Greek Original Edition
 .12קהלת ,יב ,יג.
 .13שלושה ממלכי פורטוגל בשם זה קדמו לתקופתו ר' שמואל יחייא .המפורסם מביניהם היה דון ז'ואן
השני ) ( Don Joa IIשמלך בין השנים  1495-1481ובזמן גירוש ספרד ) (1492אף אישר למגורשים
להכנס לפורטוגל .על פי המסופר עליו בספרי תולדות פורטוגל ובחיבורי הביוגרפיות )(Cronicas
ביחס לפעילותו הרבה ועל תכונותיו האישיות ניתן לשער ,שאליו התכוון דרשננו ר' שמואל יחייא.
וראה E.Sanceau, D.Joao II, A.A.Doria (Transl.) , 1959, p.373 :
;Ruy de Pina, Croniqua del Rey Dom Joham II, A.M. de Carvalho (Ed.), Coimbra 1950
M.Mendoca, D.Jaoa II, Lisboa 1991
 III
 .14ויקרא רבה ,ל ,ט " :כפות תמרים זה הקב"ה" וזו גם הגירסה במקבילות.
 .15דברים ,ד ,ד.
 .16ישעיה ,נט ,ב.
 .17משלי ,לא ,יז.
 .18איוב ,לח ,ג; מ ,ז.
 .19ראה מדרש איכה רבה ,א ,לג .ובחלק מן המקבילות מדברי המדרש על צדיקים .ראה פסיקתא
דרב כהנא ,פיסקא כו.
 .20דרשה , 27עמ286 .
 .21תהילים ,קי ,א
 .22דרשה עשירית ,עמ. 90 .
 .24פרק ח ,ו
 .23פרק יז ,ט.
 .25חבקוק ,ב ,ד .דרשננו הביא שתי אפשרויות לתרגום אות הקישור "באמונתו"" = consua .1 :עם",
" = ensua = . 2ב" .יתכן ורצה לבטא על ידי כך אפשרויות שונות שמוצעות על ידי מפרשים שונים
בקשר למשמעות המלה בפסוק.
 .26ראה הערה .19
 .27דברים ,לב ,יח .דרשננו ציטט את הפסוק מתרגום של פררה וכך הוא גם בתרגום קונסטנטינופול,
אך את תרגום המלה "תשי" ,שתורגמה כדעת רוב המפרשים " = olvidasteשכחת" ,העדיף הוא
לתרגם "=enflaqueisteהחלשת" כ דעת רבותינו המובא ברש"י ומקורו ב ספרי ,שיט ,ד"ה " דבר אחר",

כדי להתאימו לרעיון שהביא .כך גם נהג בדרשה  ,27עמ 286 .ל "צור ילדך תשי" ,הערה ; 48
אמנם שם היטה את המלים מספרדית לפורטוגזית ו  enflaqueisteהפך ל .enflaqueceste
 .28ראה טור ושו"ע ,או"ח ,צא ,ב ,ובבית יוסף ,שם.
 .29הכוונה לאמונה הנוצרית.
 .30ראה פירוש אברבנאל לישעיה ,ו ,ג.
 .31פיוט זה נתחבר על יסוד י"ג עיקרי האמונה שקבעם הרמב"ם בהקדמה לפירושו לפרק חלק
) הפרק העשירי במס" סנהדרין(  .על פיוט זה ראה:
 התפילה בישראל בהתפתחותה ההסטורית  -י.מ .אלבוגן ,ת.א .תשל"ב ,עמ;69 – 68 . נתיב בינה – הרב ישככר יעקבסון ,מהד" שלישית ,ת.א .תשכ"ח ,פרק א" עמ148. אוצר השירה והפיוט ,י.ד .דוידסון  ,כרך ב" ,עמ. 266 . .32בהמשך הוא כותב "ואינו גוף" וכך גם בדרשה התשיעית ,עמ 79 .וכך הוא בכל הסידורים.
 .33פירוש מעין זה מובא גם בסידור שער שמים של ר' ישעיה הלוי הורביץ = הריה"ל )  1565לערך -
 ,1630ז.א .בן דורו של דרשננו( ,שהיה רב בפראג ובפרנקפורט - ,מתוך ספרו שני לוחות הברית ,
שער האותיות – "אות א";
וכן בפירוש לסידור שהוציאו לאור לראשונה בשנת של"א )= (1569ר' צבי בן חנוך ור' מרדכי בן
אברהם בלובלין .הקטע המצוטט כאן מתוך הפיוט "יגדל" מקביל ליסוד השלישי ב י"ג העיקרים.
 .34פרשה ה ,יד.
 .35פסוק זה לא נאמר ע"י דוד ,אלא בישעיה ,נא ,ו .בתהילים לעומת זאת " -ויעמידם לעד לעולם"
)קמח ,ו(  .מפירושו של ר" יצחק אברבנאל לישעיה ניתן להבין שדברי הנביא אינם מתפרשים
כפשוטם ,וראה גם פירושו של עמוס חכם ב דעת מקרא ,בישעיה ובתהילים.
 .36ישעיה,סו ,כב .וראה גם ישעיה סה ,יז" :כי הנני בורא שמים חדשים" .דרשננו תרגם "אשר אני עושה"
בזמן עתיד - ,ולא כמו בתרגומים בזמן הווה; וכנראה רצה להדגיש את ענין החידוש.
 .37פסוקים טז – יז.
 .38שם ,פסוק כא ,וצ.ל" .לעיניך" .ולא מצאתי בין המפרשים מי שמפרש את הרשע כ -עשו ואדום אלא
ר' יוסף יעבץ ,שהיה ממגורשי ספרד והיה דרשן במנטובה שבאיטליה ,שם הרבה לדרוש תוכחות
מוסר .שניהם ,ר' יעבץ ור' שמואל יחייא מתכוונים אל הנצרות ואל המאמינים בה ,העוסקת
בתורה הקדושה אך מיחסת אותה אל העבר =,הברית הישנה ,וגם מאמינים בהתגלמות הא -ל בתוך
גוף אדם .
 .39ראה הערה 13
 .40מילה זו נמצאת בשפה האיטלקית ודומה לה בגרמנית  . Tascheוראה סקירה על נוהג זה
ב .Enciclopedia Italiana,XXXIII,p.297 -
 .41ע"פ שמות ,יד ,כה.
 .42כך מפרש ר' משה אלשיך בפירושו תורת משה ,שם.
 .43יהושע ,ב ,יא.
 .44דברים ,כח ,י.
 .45על פי מלכים א" ,י ,כא" :אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה".
 .46פסוקים יא – יב .את המילה "גבולך" תרגם דרשננו בשני אופנים=confin .1 :גבול;
 = termo .2גבול במשמעות שטח  .וראה פרושו של עמוס חכם לישעיה ,שם ,בהערה  5ב .
 .47ראה פסיקתא דרב כהנא ,יח )עניה סוערה( ,ד"ה "וכל גבולך" )מהד" בובר ,דף קכג ,א(.
 .48ישעיה ,נד ,יג.
 .49שמואל ב" ,ח ,טו.
 .50בבלי ,סנהדרין ,ו ,ב.
 .51ישעיה ,יא ,ד .וראה פירוש מראות הצובאות לר' משה אלשיך ,שם ,שפירש בדרך דומה לדרשננו.
 .52ראה הספרים החיצוניים של א.כהנא ,ת.א .תרצ"ז ,כרך ב ,ספר מקבים ,יג ,לז בפירושים וראה
גם הערך  Palmaבמילונים ובאנציקלופדיות ,בשפה הפורטוגזית והספרדית ובשפות אחרות.
 .53ראה יהושע ,פרק ו.
 .54סוכה ,ד ,ה .דרשננו דילג על כמה מלים במשנה.
 .55פירוש זה דומה לדרך שמפרשים ר' האי גאון )אוצר הגאונים למסכת סוכה ,חלק התשובות ,סי' קע(
ופירושם של מקצת הגאונים המובאים בפירוש המשניות לרמב"ם ,שם.
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מראה מקורות לדרשה השמינית ביום שמחת תורה
עובד ובואר על ידי שמעון קומר
 .1ראה בתחילת הדרשה החמישית.
 .2ויקרא ,כג ,מג.
 .3דברים ,לב ,ג .למרות שדרשננו ציטט את הפסוק ע"פ  Ferraraהעדיף במילה "אקרא"
את תרגומו של  invocare = Reinaולא  llamareכפי שמופיע ב –  Ferraraוכן גם
ב  -קושטא .כנראה חשב ,שמילה זו מתאימה יותר לתרגום הארמי של אונקלוס ,שם
= "מצלי" מלשון תחינה ותפילה ואמנם כך הוא גם ב .Vulgata
 .4משנה ,סוכה ,א ,א .ושם "מצילתה" .
 .5הכוונה ,שהסכך המכסה אותה מועט.
 .6דברים ,לג ,יד .וראה דרשה חמישית ,הערה . 14
 .7תהילים ,קכא ,ה.
 .8הכוונה ,שזו אינה דרישה גדולה.
 .9ילקוט שמעוני ,ח"ב ,רמז תשיח .והמקור הוא בפסיקתא רבתי )מהד" איש שלום( מה ,ב.
 .10תהילים ,לב ,א.
 .11ע"פ הילקוט והפסיקתא ,הא -ל נוטל את כל העוונות והשטן אף עוון אחד .וכך זה גם
מתאים להמשך הפסוק" :כסית כל חטאיהם"
 .12תהילים ,פה ,ג.
 .13דברים ,לב ,ד.
 .14בבלי ,יומא ,פו ,ב.
 .15ראה שופטים ,יד ,ח.
 .16דברים ,טז ,ח" :עצרת לא' א -לוהיך".
 .17ירמיה ,טו ,יט.
 .18ע"פ בבלי ,שבת ,פח ,ב - ,פט ,א.
 .19על פי ספרי במדבר ,פסקא קיט )מהד" הורביץ עמ .(144.ובנוסח שונה בבבלי ,יומא,
עב ,ב; אבות דרבי נתן ,נוסח א ,פרק מא; שם ,נוסח ב ,פרק מח; ובמקבילות אחרות .גם
הרמב"ם במשנה תורה ,הלכות תלמוד תורה ,ג ,א ,מביא דרשה זו.
המילים "כל הרוצה לטול" מופיעות באבות דרבי נתן וברמב"ם )בשינוי קטן(
 .20דברים ,לג ,ד .צירוף מאמר זה לפסוק הנ"ל מצאתי רק ברמב"ם ובפירוש דרבנו בחיי בן
אשר על הפסוק .האופן בו ציטט דרשננו מקור זה ,דומה ביותר למובא בפי' דרבנו בחיי.
 .21בבבלי ,ברכות ,יג ,א ,נדרש על הפסוק בבראשית ,לה ,י :
בבראשית ,לה ,י" :לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל"" - ,לא שיעקר יעקב ממקומו,
אלא ישראל עיקר ויעקב טפל" .הבחנה דומה לזו שלפנינו מצאתי אצל המהר"ל מפראג,
ר" יהודה ליו"א ) (1609 – ?1512בספרו גבורות ה" ,סוף פ" ג" :כי שם יעקב נקרא על
הפחות והשפל…ושם ישראל נקרא על שם הצורה שהיא חשובה" .וראה בהקדמה לספרו
נצח ישראל )מהד" י.ד .הרטמן ,מכון ירושלים תשנז( עמ 3.ובהערה  ,18שם .יתכן ורצה
גם לרמוז למתגיירים מבני קהילתו ,מבלי להתיחס אליהם במפורש ,שגם להם ניתנה
התורה ,כפי שנדרש על פסוק זה במדרש תנחומא )ויקהל ,ח( והובא בפירושי הרמב"ן
ורבנו בחיי על הפסוק .אמנם שם לא נעשתה הבחנה זו והדרש הוא מן המילה "קהילת".
 .22משלי ,ו ,כג.
 .23דברים ,לד ,י.

 .24ראה רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות יסודי התורה ,ז ,ו; הקדמה לחלק חלק ,היסוד
השביעי וראה גם מורה נבוכים ,חלק ב ,פרק ל"ה
 .25כאן כלל דרשננו שני הבדלים שהביא הרמב"ם.
 .26שמות ,לג ,יא.
 .27ראה פירוש האברבנאל ,שם.
 .28בהלכות יסודי התורה.הבדל זה הוא חלק מן ההבדל השלישי .דרשננו הביא גם את
ההבדלים בסדר שונה מן הרמב"ם .כנראה כתב ענין זה מן הזכרון.
 .29ספרי ,במדבר ,קמ; בבלי ,בבא בתרא ,עה ,א .ומה שכתוב כאן  kifireבמקום kifne
הוא טעות דפוס .יתכן והמדפיס הבין כך את כתב ידו של דרשננו המחבר ,כי הוא חזר על
טעות זו גם בהמשך.
 .30ראה יהושע ,י ,יב " :שמש בגבעון דום…" וכו".
 .31תהילים ,יט ,ח.
 .32קהלת ,ג ,כא.
 .33שמואל א ,כה ,כט.
 .34קהלת רבה ,ג ,כא .ותחילת הציטוט מתאים יותר למקבילה בספרי ,דברים ,שמד.
יתכן שהעתיק את המדרש מכלי שני.
 .35הכוונה ,שזו קושיה מתבקשת.
 .36ראה רמב"ן ,תורת האדם ,שער הגמול בתוך כתבי הרמב"ן מהד" שעוועל ,ירושלים
תשכ"ד ,כרך ב ,עמ .רפח ,רצד; ר" חסדאי קרשקש ,אור ה" ,מאמר ד ,דרוש ט; דרשת
הר"ן )רבנו ניסים מגירונה *( הדרוש השביעי ,מהד" א.ל.פלדמן,י -ם תשל"ז ,עמ .קיג.
 .37ר" יוסף אלבו ,ספר העיקרים ,מאמר ד ,פרק לג .דרשננו בחר להסתמך על פירושו של
הנ"ל ,המפרש את עינויי הגיהנם המתוארים בתלמוד ובמדרשים ,במובן מופשט ,למרות
שישנם אחרים המבארים אותם באור מוחשי   .להלן(
הרמב"ן ,בשער הגמול ,שם ,עמ .רפה ,אומר" :ודברים הללו וכיוצא בהן ,אין לתלותם
במשל וחידה ,שהרי הזכירו מקומו ומידתו"… על כל פנים גם לדעתו ,עינויי הגיהנם הם
לנפש בלבד והאש היא אמנם אש ,אך כזו שאינה גוף ושונה היא מן האש הגשמית
שבעולם הזה  .יתכן ודרשננו העדיף פירוש מתון זה של אלבו ,מתוך רגישות לקהל
השומעים ,שחששו בודאי לנשמות קרוביהם שלא שבו ליהדות.
על הדעות השונות ביחס לגיהנם ביהדות ובשאר הדתות ,ראה בערך זה באנציקלופדיה
העברית ,כרך י ,עמ 674.ואילך; ח.מיליקובסקי ,גהינום ופושעי ישראל ,תרביץ נה,
) (1986עמ.301.
 .38ע"פ בבלי ,שבת ,קנב ,ב" :ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחד עומד בסוף
העולם ,ומקלעין נשמתן זה לזה" .וראה גם קהלת זוטא ,ג ,כא ":אלו נשמתן של רשעים
שמטרפות ממזרח למערב וממערב למזרח".
 .39ראה הערה 31
 .40ירמיה ,לא ,לב.
.............................................................................................................................
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מראה מקורות לדרשה התשיעית ביום של שמחת תורה ושמיני עצרת.
עובד ובואר ע"י שמעון קומר
 .1ראה יהושע ,פרק א.
 .2ראה דרשה שישית ,הערה 43
 3.ע"פ דברים ,לד ,י .וראה בדרשה  ,8עמ 74 .אחרי הערה  23ובהמשך.
 .4ראה מלכים ב ,ב ,פסוקים ב ,ו-יא .וראה בפרוש הרד"ק* ,שם ,פס' א" :ושם
נשרפו בגדיו זולתי האדרת וכלה בשרו ועצמו והרוח שבה אל האלקים אשר
נתנה" .וכך גם פירש במלאכי ג ,כג .אך בהמשך הפירוש במלכים הוא מוסיף:
"דעת המונינו וגם חכמינו ,כי הכניסו הא-ל בגן –עדן עם גופו כמו שהיה אדם
הראשון קודם שחטא“ ...ובדרש" :כי עשרה הם שנכנסו חיים לגן-עדן" .וראה גם
פירוש הרלב"ג*,שם .בתלמוד ובמדרשים רבים המקורות המדברים על כך,
שאליהו לא מת .ראה לדוגמה בבלי ,מועד קטן ,כו ,א" :ואליהו חי הוא" .וכן
ב  12מקבילות נוספות ,אך קצרה היריעה מלהכיל .ראה גם אגדות היהודים,
ל .גינצבורג ,רמת גן תשל"ה ,ח"ו ,עמ ,191.הערה  .32ובמבוא לסדר אליהו רבה,
מ .איש שלום ,י-ם ,תשכ"ט ,עמ.20 – 14 .
 .5דברים ,לד ,ה" :וימת שם משה עבד ה" בארץ מואב".
 .6דברים ,לד ,ו.
 .7שאלת מותו של משה לעומת עלייתו של אליהו נשאלה ע"י מפרשים רבים,
כגון רבנו בחיי בן אשר לדברים ,לד ,ה ,ועוד רבים וטובים כגון :ר' י .אבן כספי*
ר' יצחק עראמה -,ר' יצחק קארו* -,האברבנאל ,אך קצרה היריעה מלהכיל.
 .8חלק גדול מהמשך הדרשה מבוסס על פירושו של האברבנאל לדברים ,לד ,ה-ו
ולמלכים ב ,ב ,א .על כן תמוה ,מדוע לא ציין דרשננו את מקורם ,במיוחד לאור
העובדה ,כי בסוף הדרשה הקודמת ,ליד הע'  27כן ציטט מדברי האברבנאל תוך
ציון מקורם .מעניין לציין ,שגם דברי האברבנאל עצמם לקוחים מפירושו של
ר' יצחק עראמה -עקידת יצחק ,שער קה ,וגם הוא לא ציין שזהו מקורם.
בנו של ר' י .עראמה ,ר' מאיר עראמה* .האשים במכתב את דון יצחק אברבנאל
בשימוש ובפרסום דברי אביו ללא ציון מקורם בספריו .ראה :ח"י פאללאק,
ב המגיד ,יח תמוז תרי"ח ) ,(1858עמ ;99 .וראה גם אצל י .זנה במאמרו :גניבה
ספרותית או טעות המדפיס ,קרית ספר ז )תרצ"א – ( 1935עמ.279 .
ואולי אפשר ללמד זכות על דרשננו ולהניח ,שמאחר וידע שמקור הדברים הוא
בדברי העקידת יצחק ,לא רצה ליחסם לאברבנאל ,ומאידך גיסא ,אם היה מיחסם
למחברם ר' י.עראמה ,היה בעצם מאשים את האברבנאל בגניבה ספרותית ,דבר
שבודאי לא רצה.
 .9דברים ,לד ,י .כן בחר לתרגם את המילה "ידעו" = conoscio -הכיר ,שלא כמו
פררה ,שתרגם  .supoואילו כאן הביא את שתי האפשרויות בפורטוגזית.
.10שמות ,לג ,כג.
.11שאלה זו שאל ר' יצחק אברבנאל בפירושו לדברים ,לד,י ,ד"ה "אשר ידעו".
. 12ראה דרשה שביעית ,הערות .32 - 30

.13ראה לדוגמה בבלי ,בבא מציעא ,פה,ב; שם ,ברכות ,נח ,א .אליהו מתואר
בסוגיות רבות בתלמוד כפותר ספקות ,אלא לא תמיד מתקבלת פסיקתו להלכה.
מאידך ,נשארות קושיות רבות בתלמוד בלתי פתורות "עד שיבא אליהו" .המונח
"תיקו" בבבלי ,מוסבר לעיתים כראשי תיבות ל "תשבי יתרץ קושיות ובעיות".
ודוגמאות שונות ידועות  ,אך קצרה היריעה מלהכיל !
 .14ראה בספר משמיע ישועה לדון י .אברבנאל ,המבשר הט"ו )ירושלים ,תש"ך(,
עמ .תקצ"ר .שם .הוא מעלה שתי אפשרויות לגבי בואו של אליהו .א" :שיהיה
ראש לקמים בתחיה ,אם שיחיה כמותם ,אם נפרד גופו הראשון בהלקחו";
ב" :ואם שהוא עומד על דרך הפלא בגוף ונפש קיים בגן-עדן אשר בארץ" .וכך
הוא כותב גם בפירושו למלאכי ,ג ,כג.
.15מלאכי ג ,כג.
.16ע"פ ספרי דברים ,שנז )מהד' פינקלשטיין-הורביץ( ,עמ . 428 .ושם הגירסה היא:
"לא מת משה אלא עומד ומשרת למעלה" .אך דרשננו העתיק מקור זה מתוך
פירוש האברבנאל .מסורת זו מובאת גם בזוהר ,חלק א ,דף לז ,ב" :משה לא מית
אלא אתכניש מעלמא" ,ובמקורות נוספים ,כגון בהקדמת הרמב"ם לפירוש
המשנה )מהד' שילת(,ירושלים תשנ"ב ,ע' כח ,ועוד…
.17כפי שנאמר לגבי יעקב בבבלי ,תענית ,ה ,ב .כוונת דרשננו כאן לומר ,שלכאורה
היה די לומר "שמשה לא מת" ,ואילו המשך המשפט מיותר ,אלא אם רצה ללמדנו
עוד איזה ענין )?(
.18ויקרא ,טז ,י.
 .20שם ,לד ,ו.
.19דברים ,לד ,ה.
.21קהלת ,ט ,ד.
.22סיבה שניה זו היא זו שמביא הרלב"ג בפירושו על הפסוק.
.23דרשננו ממשיך בעקביות להביא מתוך פירושו של האברבנאל ,אף שהאחרון
הביא שלוש סיבות ,דרשננו הביא רק שתים .זאת בהתאם להצהרתו בראשית
הדרשה ,כי יביא קצת מכל דבר .יתכן גם לומר ,שאולי זהו חלק מן הסיבה,
בגללה החליט להעלים את המקור ,שמא יתרשמו השומעים או הקוראים בטעות,
שאלה כל דבריו של האברבנאל ולא כך הוא.
.24דברים לד ,ו.
.25תהילים ,צג ,א.
.26ראה גם פירוש רש"י על הפסוק.
.27בבלי ,סוטה ,יד ,א .וראה משנה ,סוטה ,א .ט" :מי גדול ממשה שלא נתעסק בו
אלא המקום ,שנאמר ,ויקבר אותו בגיא" .וכך בתוספתא ,ספרי לבמדבר ,מכילתא
דרבי ישמעאל .לעומת זאת בספרי לבמדבר ,פסוק לב ,דעת ר' ישמעאל "שמשה
קבר את עצמו" ,וכך האבן עזרא .אך האברבנאל מצדד בדעה",שהקב"ה קבר את
משה".
.28דניאל ,ו ,כד; ושם ו ,כח.
.29ראה מדרש קהלת רבה ,יב ,י.
.30משנה ,אבות ,ה ,ו .ומובא גם במכילתא דרבי ישמעל ,פ" בשלח ובמקבילות
נוספות.
.31ברכה זו נאמרת בתפילת שחרית לפני פסוקי דזמרא.

.32דברים ,לד ,ו.
 .33ע"פ איוב ,כח ,כג .והמדפיס טעה בכתבו "והוא ידע אל מקומו" .ראה עמ' 82
.34מקור המאמר בספרי לדברים ,פסקה שה ,ושם לא מופיע המשך הפסוק מאיוב
"והוא ידע את מקומו" .במקבילות אחרות של המדרש הוא כן מופיע ,אך בשנוי
רב מן הציטוט כאן .לכן ברור ,כי דרשננו ציטט מתוך פירוש האברבנאל ,שם כן
מובא המשך הפסוק מאיוב.
.35תהילים ,קד ,ד – .כאן שינה דרשננו ממנהגו לתרגם את הפסוקים ע"פ תרגומו
של פררה והעדיף את תרגום הוולגטה )בלטינית(  .Casidoro de Reinaבעוד
שבפררה תואם התרגום את שיטת המפרשים על הפסוק )רש"י ,אבן עזרא ,רד"ק(,
ז.א" .שעשה את הרוחות הנושבות לשלוחיו של הא-ל" -,ע"פ התרגום של Reina
"עשה הא-ל את המלאכים לרוחות" ,להבדיל מחומר .דרשננו העדיף תרגום זה,
מפני שהוא מתאים יותר לרעיון שרצה למסור לשומעיו.
.36דברים ,ג ,כו.
 .37דברים ,לג ,א
.38ראה לדוגמה בפירושי האבן עזרא ,הרמב"ן ,ורבנו בחיי על הפסוק ,וב עקידת
יצחק ,שער קד; אברבנאל ,שם - ,הספק הראשון.
.39דברים ,ד ,מד.
.40גם פירוש זה מבוסס על פירושו של האברבנאל לדברים ,לג ,א ,ד"ה "והאופן
הד'" .אף כאן מבוססים דברי האברבנאל על דברי העקדת יצחק בשער קד .אך
האברבנאל מיחס אותם אל "דברי אנשים מחכמי הדור" .וראה הערה  8בדרשה
זו.
.41כנראה התכוון דרשננו למה שהביא האברבנאל ,שם" :כי לא יראנו האדם וחי,
בחייהם אינם רואים ,במיתתן רואים" .ומקורו בספרא )תורת כהנים( ,פרשת
ויקרא" ,דיבורא דנדבה" ,סוף פ' ב.
.42כאן יש טעות דפוס וצ.ל .פרק  104ולא כמו בטקסט הפורטוגזי.140 ,
.43גם כאן שינה דרשננו מן התרגומים השונים לספרדית ,שתרגמו "תוסף" מלשון
"יתאסף רוחו") ,בעברית דהיום"-יאסף רוחו"( ,שפירושו כפי דעת המפרשים
"כליון ומיתה"  ,ואילו הוא תרגם מלשון הוספה ,מפני שרצה לדרוש את
הפסוק שלא כפשוטו ,אלא לשרת את הרעיון שהביא.
.44לא מצאתי מקור במדרש כלשונו של דרשננו .יתכן והתכוון למדרש בדברים
רבה ,א ,א" :מה לנו ללמוד ממקום אחר נלמד ממקומו"…
.45בענין זה ראה תולדות חג שמחת תורה ,א .יערי ,ירושלים תשכ"ד ,עמ' 37
ואילך.
.46דברים ,לד ,יב.
.47בראשית ,א ,א.
.48יהושע א ,ח.
.49דברים ,יז ,יח – יט.
.50ע"פ תלמוד ירושלמי ,סנהדרין ,ב ,ו ,דף יג ,א )דף כ ,ע"ג בדפוס ונציה(" :והרי
דברים קל וחומר ,ומה אם מלך ישראל שהיה עסוק בצרכי ישראל…ההדיוט על

אחת כמה וכמה כיוצא בו נאמר ביהושע"…על אותו ענין שואל התלמוד
בסנהדרין ,כא ,ב ,בקיצור ובין השורות" :מלך – אין)כן( ,הדיוט לא" ?! כלומר,
בשאלה זו מונחת ההנחה ,שאם מלך חייב ,אז ההדיוט בודאי.
.51שמות ,לג ,יא.
.52משל זה מובא בפירושי רש"י ,חזקוני ור' יוסף בכור שור לויקרא ,כג ,לו .וראה
גם בבבלי ,סוכה ,נה ,ב.
................................................................................................................
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מראה מקורות וביאורים לדרשה העשירית בשבת של חנוכה
על ידי שמעון קומר
.1

 .1דרשננו השתמש במילה  Purpuraשמתיחסת לגלימה של מלך או של כמרים ,בד"כ בצבע
אדום .מעניין הוא ,שהשתמשו במונח זה לאותו ענין גם במדרשים .ראה לדוגמה שמות
רבה ,לח ,ח; שם נא ,ח ועוד .גם המילה  Brocadoפירושה אריג משי שזור בזהב וכסף.
נראה לי ,כי דרשננו בחר לתאר את הכותנות במונחים המציינים בגדים צבעוניים ובולטים
 למרות שבתרגומו של פררה למקרא תורגמה המילה
כ  ,Tunicaשהיא כותונת פשוטה.
 .2בראשית ,ג ,כא.
 .3בראשית רבה ,כ ,יב ופירוש מנחת יהודה מאת י.ת .אלבק ,ירושלים תשכ"ה,
עמ ;196.מובאה לתנחומא ישן )בובר( ,עח ,ב.
 .4עקידת יצחק )עראמה( ,שער תשיעי ,מהד" פרסבורג תר"ט ,דף עו ,א .ראה גם
בפירוש האברבנאל לבראשית ,ג ,כא ,ד"ה "אבל בדרך חכמה".
 .5יתכן ודרשננו התכוון כאן למושג "ענני הכבוד" .וראה פרקי דר" אליעזר ,יד +כ.
 .6בבלי ,חגיגה ,יב ,א ;.וראה גם פירוש הרמב"ן לדברים ,טז ,כ.
 .7תוספתא סוכה ,ג ,ב; בבלי ,תענית ,כח ,ב; שם ערכין י ,א; טור ושלחן ערוך,
אורח חיים ,סימן תרפג.
 .8בבלי ,שבת ,כא ,ב; טור ושלחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תרעא.
 .9בראשית ח ,יא.
 .10בבלי ,שבת ,כא ,ב.
 .11תוספות ,שם ,ד"ה "שהיה מונח".
 .12הכוונה כנראה "לחלק העליון".
 .13דברים ,כח ,א.
 .14ירמיה ,יג ,יא .וראה בתחילת הדרשה השביעית.
 .15ראה דרשה  ,27עמ) 279 .במקור(.
 .16הכוונה :שאותו חלק עיקרי "ישפיע על שאר עולם המלאכים".
 .17לא ידוע לנו מקור ידיעותיו של דרשננו בתחום הקבלה .סביר שבימי נעוריו באיטליה זכה
להכירה .דברים מעין אלה נמצאים בספר בית א -לוהים לר" אברהם הכהן הררה ,שיצא
לאור בתרגומו העברי של ר" יצחק אבוהב דה פונסיקה בשנת תט"ו )= .(1655ראה שם,
שער שני ,פרקים ג -ה .מתוך רשימת היהודים הפורטוגזים ,עליהם הלשין החוזר לנצרות
הקטור מנדס הלוי בראבו לטריבונל האינקויזיציה בליסבון ב  14בדצמבר  1617ידוע לנו,
שהררה זה שהה בהמבורג ,על כל פנים בשנת  .1617ראה בענין זהCecil Roth: :
The Confession of Hector Mendes Bravo , H.U.C.A.18,pp.229,23, 1944
ניסים יושע – מיתוס ומיטפורה ,ירושלים ,תשנ"ד ,עמ 31 .ו .55
עובדה זו מאפשרת לשער ,שהזדמן לדרשננו לשוחח בענינים אלה עם הררה ואולי
ללמוד ממנו .אמנם הררה כתב את ספריו הגדולים מאוחר יותר באמסטרדם ,אך
יתכן ,כי העלה את רעיונותיו כבר בזמן היותו בהמבורג .חכם נוסף שעסק בקבלה
ושהה אף הוא בהמבורג ובגלוקסטאת ,היה ר" יוסף שלמה רופא )יש"ר( דלמדיגו
מקנדיה .ראה תולדות יש"ר ,שיצא לאור ביחד עם ספרו מצרף לחכמה בשנת תר"נ
)= (1790על ידי המדפיס דובערוש טורש.
 .18דברים ,ד ,ד.

 .19שמות ,יט ,ה.
 .20בבלי ,שבת ,פח ,א ; תנחומא ,בראשית ,א; וראה גם רש"י לבראשית ,א ,לא.
 .21עד המאה ה – 18ידעו רק על חמישה כוכבי לכת ,פרט לכדור הארץ ואלה ביחד עם
השמש והירח נחשבו לשבעת כוכבי הלכת הידועים בתקופה העתיקה .ראה גם פרקי דרבי
אליעזר ,ו; מורה נבוכים ,ב ,ט; וכן בערך כוכבי הלכת באנציקלופדיה העברית ,כרך א,
עמ.649-650 ,639 ,638 .
 .22לא מצאתי מקור לדברי דרשננו כאן .אך בנוסח של הרבה מברכות "מי שברך אבותינו"
אותן אומרים ברוב ק"ק ישראל מופיע צירוף שמות זה – .ראה רשימת נוסחים אלו שערך
א .יערי – בקרית ספר לג) ,תשי"ח( עמ 250 – 233 ,130 – 118 .וכן בהערות ומילואים
לרשימה שפרסם דניאל י .כהן בקרית ספר מ) ,תשכ"ה( עמ.559 – 542 .
 .23דברים ,א ,י.
 .24שמות ,ד ,כב.
 .25דברים ,כח ,י.
 .26איכה ,ג ,מה .ושם כתוב "בקרב העמים".
 .27בראשית ,כה ,כט – לד.
 .28העדשים נחשבים למאכל אבלים .ראה רש"י בראשית ,כה ,ל; ע"פ הבבלי בבא בתרא,
טז ,ב.
 .29משנה ,אבות ב ,ז.
 .30ראה רש"י לשמות ,ד ,כב; בראשית רבה ,סג ,יד.
 .31על פי שמות רבה ,יט ,ז.
 .32תהילים ,פט ,כח.
 .33שמות ,ד ,כב.
 .34ראה דברים ,כא ,יז.
 .35ראה סדר אליהו זוטא ,פרק יט .וראה גם משנה ,סנהדרין ,י ,א.
 .36תהילים ,עב ,יא .וראה פירושי אבן עזרא ורד"ק על פרק עב בתהילים ,שאומרים ,כי יש
המפרשים מזמור זה על מלך המשיח וכוונתם למדרש תהילים שוחר טוב.
 .37בראשית ,יג ,ד .וראה גם שם ,יב ,ח; שם ,כא ,לג.
 .38תוספתא ,קידושין ,ה ,יז )מהד" ליברמן(; בבלי ,בבא בתרא ,טז ,ב.
 .39תהילים ,קי ,א.
 .40על פי מדרש תהילים ,יח ,כט )מהד" בובר(.
 .41תהילים ,קיח ,טז.
 .42שמות ,טו ,ו.
 .43בדרך כלל מתרגם דרשננו את המונח "כביכול" מן המילים  Modo de falarואילו
כאן העדיף להרחיב את התרגום בצורה מפורטת יותר na possibilidade da fala quer :
 dizerוהתכוון להסביר שהתארים הגשמיים ביחס לא -לוהים אינם אלא בשביל לסבר
את האוזן - ,וזאת למרות ששפת הדיבור מצומצמת ומוגבלת מלתאר את הא -לוהות,
אך משתמשים בה בכל זאת באופן ציורי כדי לסבר את אזנינו.
וראה מורה נבוכים ,חלק א ,פרקים כו ,מו.
 .44ראה משלי ,ו ,כג" :כי נר מצוה ותורה אור".
 .45תהילים ,קמז ,יט.
 .46פרק יב ,פסוק ג.

 .47דברים ,ד ,ו.
 .48ראה שמות ,י ,כג.
 .49ישעיה ,כט ,טו – .המדפיס ,שכנראה לא ידע את לשון המקרא ,הפריד בין ההברות של
המילים בפסוק" :במח שך מע שיהם" .וכך גם בציטוט פסוקים אחרים בדרשה זו.
 .50ראה בראשית רבה ,א ,ו; תנחומא )בובר( ,פרשת נח ,ח.
 .51על פי משלי ,ו ,כג .ראה מקודם הערה .44
 .52תהילים ,לו ,י.
 .53דרשננו שילב כאן ענין "ביקור חולים" ,כנראה בעקבות המחלות עליהן הוא מדבר בהמשך
הדרשה - 
 .54בראשית ,יח ,א.
 .55רש"י ,שם ,ע"פ בבלי ,סוטה ,יד ,א.
 .56דרשננו דרש כאן " וירא" ,שהן אותיות "ויאר" .חילופי אותיות שכיחים מאוד בפרשנות
הקבלית.
 .57ראה בבלי ,נדרים ,לט ,ב; שם ,בבא מציעא ,ל ,ב; ויקרא רבה ,לד ,א.
 .58בבלי ,נדרים ,מ ,א.
 .59וכך פסק הרמב"ם בהלכות אבלות ,יד ,ד.
 .60תהילים ,מא ,ב.
 .61כך מתרגמים ללאדינו ובדיוק כך תרגם פררה .וכך פרשו רש"י ,אבן עזרא ורד"ק.
 .62שמואל ב ,יג ,ד.
 .63כנראה ודרשננו התכוון כאן לחברת "ביקור חולים" שהוא נשא בה תפקיד רשמי של פרנס
ואודותיו מדובר בכותרת הדרשה?  -על חברות ביקור חולים בק"ק ישראל ועל תפקידן של
הנשים הצדקניות בהן ,ראה א .שטיינברג ,אנצ" הלכתית -רפואית ,כרך א" עמ. 85.
 .64ישעיה ,ס ,א.
 .65תהילים ,מד ,כ.
 .66ישעיה ,כז ,יג.
 .67ראה פירוש הרד"ק ,שם.
 .68ראה שמואל א ,טז ,יג.
 .69שם ,יא ,א.
 .70ראה תוספתא ,סנהדרין ,ד ,יא; בבלי ,מגילה ,יד ,א; הוריות ,יב ,א; כריתות ,ו ,א;
פירוש רד"ק לשמואל א ,י ,א; חידושי אגדות המהרש"א למגילה ,יד ,א.
 .71בראשית רבה ,מד ,כא; פסיקתא דרב כהנא ,ה ,ובמקבילות נוספות..
 .72ירמיה ,כה ,ל.
 .73בבלי ,ברכות ,ג ,אbahala mahala  .
 .74ראה בראשית ,מב ,יז.
 .75בדרך דומה מפרש המהר"ל את ענין שלוש המשמרות ,אך אינו מונה את גלות מצרים.
ראה בספרו נצח ישראל) ,מהד" י.ד .הרטמן ,ירושלים תשנ"ז( פרשה יח ,עמ .תט וכן בדרוש
על התורה ,עמ .מח -מט.
 .76ישעיה ,סג ,ט – .המילה "לא" בפסוק זה נכתבת ב"אלף" אך מובנה "לו" ב "ו".
 .77ראה בפירוש האברבנאל על הפסוק.
 .78יחזקאל ,כג ,כ.
 .79בלשון רבים ,כי גלות זו כוללת כמה עמים שדכאו את ישראל.

 .80על זיהוי הדת הנוצרית עם אדום :ראה האנצ" העברית ,כרך א ,עמ  ;480ש.א .אדלר,
אספקלריא ,מהד" שניה ,ירושלים ,תשנ"ב – ערך אדום; פירוש אבן -עזרא לבראשית ,כז ,מ;
אברבנאל לישעיה ,לה ,י.
 Papistas .81הוא הכינוי שניתן לקתולים ע"י הפרוטסטנטים ,והכוונה לאלה המקבלים
עליהם את מרות האפיפיור = ה . Pape
 .82בראשית ,ג ,יט.
 .83מלך מקדוניה פיליפוס השני ) 336 – 382לפסה"נ( ,אביו של אלכסנדר השלישי ,הידוע
בכינויו אלכסנדר מוקדון וגם אלכסנדר הגדול.
 .84פיליפוס נרצח בשנת ה  46 -לחייו ואילו בנו אלכסנדר ,שנולד בשנת  356לפסה"נ ,מת
מחוליו בשנת  ,323לפני שמלאו לו  33שנים .המסופר עליהם בדרשה ע"י דרשננו ,לא
מצאתי לו מקור.
 .85קהלת ,ג ,ב.
 .86תהילים ,קב ,י.
 .87הכוונה לחטא עם בת שבע.
 .88תהילים ,קב ,ה.
 .89איוב ,ג ,יט.
 .90ירמיה ,ט ,ב.
 .91ראה מורה נבוכים לרמב"ם ,ג ,מט; אברבנאל ,בראשית ,יז ,ט.
 .92ראה אברבנאל ,שם; אור ה" )ר" חסדאי קרשקש( מאמר ב ,כלל ב ,פרק ו.
 .93למקור הנוסח של הברכה ראה בבלי ,שבת ,קלז ,ב; תוספתא ,ברכות ,ו ,יג; ירושלמי,
ברכות  ,ט ,ג.
 .94שם פרק ד ,פסוק יב.
 .95נראה לי ,כי דרשננו תיאר באופן אלגורי מציאות שהיתה מוכרת לפחות לחלק מבני
קהילתו ,ששהו באחוזות קני הסוכר שבצפון -מזרח ברזיל לשם מסחר ועל -כן הכירו את
מלאכתם הקשה של העבדים המקומיים בקציר ואיסוף קני הסוכר.
 .96על פי בבלי ,ברכות ,כח ,ב.
 .97בראשית ,מה ,ג  -ד.
 .98תנחומא ,ויגש ,ה.
" .99פרחה נשמתם" כלשון המדרש.
 .100פסוקים ו – ז.
 .102שם ,פסוק ה.
 .101ישעיה סו ,כד.
 .103שמואל א ,כח ,טו.
 .104ראה בבלי ,חגיגה ,ד ,ב; ירושלמי ,חגיגה ,ב ,א.
 .105דברים ,ז ,ז.
 .106פרק ב ,פסוק א.
 .107על פי במדבר רבה ,ב ,יד )וילנא(
 .108בראשית טו ,ה.
 .109ישעיה ,נד ,א.
 .110בראשית טו ,ה.
 .111יחזקאל ,לג ,כד.
 .112ראה סדר אליהו זוטא ,פרשה יט.
 .113ראה בבלי ,פסחים ,פז ,א -ב על פי הנבואה בהושע פרק א.
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מראה מקורות וביאורים לדרשה האחת-עשרה ,פ" מקץ ושבת חנוכה
על ידי שמעון קומר,
–

 .28בראשית ,א ,כז.
 .29ראה פירוש האלשיך לבראשית ,א ,כז; ושם ט ,ב.
 .30שמואל א ,יז ,לד -לו.
 .31שופטים ,יד ,ה -ו.
 .32בראשית ,לז ,לג .ויעקב הוא זה שאמר את המשפט הזה.

 .1רש"י ,בראשית ,מא -מב .בענין פירוש בגדי שש כבגדים מפשתן ,ראה בשפתי חכמים על
רש"י ,שם ,וכן בפירוש רש"י השלם בתוך חמשה חומשי תורה הוצ .אריאל ,ירושלים
תשנ"א ,הע'  48ובמהד' ח.ד .שעוועל לפירוש רש"י ,שם ,הע' .24
 .2בראשית ,מא -מב .דרשננו ציטט את תחילת הפסוק בצורה משובשת וצריך להיות:
"ויסר פרעה" וכו" "ויתן אותה"…
 .3ראה אסתר ,ג ,י.
 .4בראשית ,מא ,יב.
 .5ראה רש"י ,שם.
 .6קהלת ,ז ,יד.
 .7ראה בפירוש הרד"ק לשמואל ב ,יט ,כא וכן במצודת דוד ,שם; מדרש תהילים,
מזמור ג ליד העמ' נט )במהד' בובר(.
 .8שמואל ב ,יט ,כא.
 .9בראשית ,לז ,ב.
 .10ראה מגילת אנטיוכוס ) = מגילת בני חשמונאי( ,בתוך ספר דניאל עם תרגום ופירוש
רס"ג ,מהד' הרב יוסף קאפח ,ירושלים תשמ"א ,עמ' רכט ובתרגום העברי שיצא לאור
ע"י א.ילינק ,בית המדרש ,י -ם תרצ"ח ,חדר ראשון עמ' .143
ראה גם בספר החשמונאים ב' )מהד' הרטום( ו ,ו -י; ילינק ,שם ,מדרש אחר לחנוכה,
עמ' .139
 .11בבלי ,שבת ,קנו ,א -ב.
 .12ראה יהושע ,י ,יג.
 .13ראה ישעיהו ,לח ,ח .הכוונה למלך חזקיהו שביקש שלא ימות וה" החזיר את השמש
לאחור כאות לכך ,שימלא את רצונו.
 .14נראה לי ,שהמדפיס דילג כאן על כמה מילים.
 .15ראה בראשית ,כח ,יב.
 .16בראשית ,טו ,ג.
 .17בבלי ,שבת ,קנו ,א -ב.
 .18בראשית ,טו ,ה.
 .19ראה בבלי ,שבת ,קנו ,א.
 .20שמות ,י ,י.
 .21ראה מדרש שיר השירים ,א ,יב )מהד' י.ח .ורטהימר ,י -ם ,תשמ"א( ,עמ' מא;
רש"י ,שמות ,י ,י; שם ,יהושע ,ה ,ט )בשמו של ר' משה הדרשן(.
 .22הכוונה היא שה" עוקר את ההשפעה שיש למזל על אותו אדם.
 .23תהילים ,ח ,ז.
 .24תהילים ,קב ,כו.
 .25דברים ,כח ,י.
 .26בראשית ,ט ,ב .ושם כתוב "חית הארץ".
 .27ראה זהר ,פרשת נח ,רנב) ,ח"א ,עא ,א(; שם ,פרשת וישב ,רמב )ח"א ,קצא ,א(.

)*( 



   

– 

 .33בראשית ,מו ,ל.
 .34ראה לדוגמא בזהר חדש ,קכ ,ד.
 .35ראה מנורת המאור לר' יצחק אבוהב ,הנר השלישי ,כלל א ,חלק א ,אות פ,
)הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים תשכ"א(  ,עמ' 183.
 .36בראשית ,יח ,א.
 .37יתכן שניתן ללמוד מעיסוקו של דרשננו בחשיבות מצוות המילה ,על נסיונו לשכנע
אחדים מחברי הקהילה שאולי התמהמהו לעבור ברית המילה.
)**( 




 Frankfurt a.Oder +Jena 

 
  –

 

 .38שמות ,לג ,כג.
 .39ישעיהו ,סא ,ט.
 .40שמות ,יט ,ו.
 .41שם ,יט ,ה.
 .42בבלי ,שבת ,סז ,א; שם ,בבא מציעא ,קיג ,ב.
 .43משנה ,אבות ,ו ,ב.
 .44ראה שופטים ,טו ,יד ,וטז ,ט.
 .45שם טז ,יט -כ.
 .46תהילים ,קטז ,טז.
 .47דברים ,ה ,יב -טו.
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מראה מקורות וביאורים לדרשה השתים-עשרה בחנוכה
על ידי שמעון קומר
 .1ראה פירוש הרמב"ן לבמדבר ,כא ,ט ,ד"ה "ויעש משה ,כי הוא מדרכי התורה שכל
נס בתוך נס" ; רש"י לבבלי ,סנהדרין ,ע  ,ב ,ד"ה "בדבר שנתקלקלו  -מדת הקה"ב
באיזמיל שהוא מכה ,בו הוא מרפא ,נס בתוך נס".
 .2ראה אברבנאל ,שמות ,יב ,יב -יג.
 .3על פי שמות רבה ,ט ,ז .וראה גם בבלי ,שבת ,צז ,א.
 .4שמות ,ז ,יב.
 .5במדרש לפנינו = רבי יוסי בר רבי חנינא.
 .6לפנינו "לא רבה" ,והכוונה "לא התעבה".
 .7שמות ,ז ,י.
 .8כך הוא במדרש שמות רבה ,שם .וראה גם רש"י ,שמות ,ז ,יב; רש"י ,שבת ,צז ,א,
ד"ה "נס בתוך נס".
 .9עובדיה ,א ,יז.
 .10מתוך תפילת "ועל הנסים" הנאמרת בחנוכה.
 .11נראה שסימן השאלה כאן הוא טעות דפוס וצ.ל .סימן קריאה.
 .12תהילים ,ל ,א.
 .13שמות ,כז ,כ – כא.
 .14במדבר רבה טו ,ו.
 .15תהילים ,קיא ,ד.
 .16שם ,קיא ,ה .המפרשים פירשו "טרף" מלשון מזון וכך גם תרגם פררה .אך דרשננו תרגם
מלשון כעס ורוגז .ולא מצאתי מבין המפרשים מי פירש כך.
 .17ראה ירושלמי ,פאה ,א ,א )ג ,א; טו ,ע"ג בדפוס ונציה(; בבלי ,סוכה ,מט ,ב
 .18רות ,ב ,כ.
 .19ראה בבלי ,נדרים ,ז ,ב; שם סד ,ב.
 .20ראה פירוש אגרת שמואל לר' שמואל די אוזידה )נדפס לראשונה בקושטא ,שנת שנ"ז =
 (1597לרות ,ב ,כ .דברי דרשננו נראים מבוססים על מדרש זה .וראה גם פירוש לרבי
יוסף אבן יחייא לחמש מגילות )נדפס לראשונה בבולוניה\איטליה בשנת רצ"ח= ,(1538
שם ,בקשר לנחת רוח שיש למתים כאשר עושים חסד עם קרוביהם החיים.




–


NisaNis 




Tome de Nis
–
 .21בבלי ,סוטה ,יד,א.
 .22ראה שמואל ב ,י ,א – ד.
 .23דברים ,כג ,ז.
 .24ראה פירוש האברבנאל לשמואל ב ,י ,א ,שפירש בדרך דומה ,אך ע"פ הפשט.
יתכן ודרשננו השתמש באותו רעיון ,אך בדרך הדרש.
 .25בראשית ,כד ,יד.
 .26שם ,כד ,יג.
 .27ראה מסורה גדולה לג .ע .וייל ,כרך א ,עמ) 20.רומא  ( 1971מס166.
.28ישעיה ,יד ,לב.
 .29דברי הימים א ,כ ,ב.
 .30רש"י ,בראשית ,כד ,סז ,ע"פ מדרש בראשית רבה ,ס ,טז.
 .31בראשית ,כד ,סז.
 .32בראשית ,מז ,כט.
 .33מאמר זה נמצא בבבלי ,בבא מציעא פו ,א ,ולא בבתרא ,כפי דרשננו.
 .34משנה ,אבות ,ו ,ט.
 .35שמואל ב ,כא ,יב – יד
 .36שם ,ב ,ג ,לח.
 .37משלי ,י ,ב; שם ,יא ,ד .דרשננו תרגם את המילה "צדקה" בשני אופנים.
 .38לא מצאתי מקור לסיפור זה.
 .39קהלת ,ג ,ב.
 .40ע"פ המסופר במלכים ב ,יג ,כא .זיהוי האיש כשלום בן תקוה הוא ע"פ פרקי דרבי
אליעזר ,פרק לג .וראה גם ילקוט שמעוני ,ח"ב ,רמז רלג;
וכן בפירושי הרד"ק והאברבנאל למלכים ב ,יג ,כא.
 .41ראה ילקוט שמעוני ,ח"ב ,רמז תתלא ,ד"ה "אני אמרתי" ; זהר ,בחוקותי ,קיג ,ב.
וראה גם הערה  19בדרשתנו.
 .42קהלת ,ז ,א
 .43בבלי ,ברכות ,ה ,א.
 .44קהלת ,ט ,ח.
 .45ע"פ בראשית ,כה ,יא – יג.
 .46בבלי ,מועד קטן ,ט ,א – ב ; תנחומא ,בראשית ,יג.
 .47ז.א" .כאלמנות".
 .48המפרשים פירשו כאן כי הברכה היא "שיאריכו ימים בעולם הזה" ואילו דרשננו פירש
באופן שונה ,המדגיש דווקא את "ערך העולם הבא".
 .49דברים ,כד ,ה.
 .50ראה פירוש ענף יוסף לתנחומא ,שם ,בשם המהר"ם מפדובה )(1565 – 1473
 .51ראה ויקרא ,א ,טז.
 .52נראה לי ,כי במשפט זה במקורו הפורטוגזי חלו שיבושי דפוס.
 .53יחזקאל ,לז ,א – יד.
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מראה מקורות לדרשה השלוש-עשרה בשבת חנוכה
עובד על ידי שמעון קומר
-

 .1קהלת ,ד ,יב.
 .2פירוש האברנאל לבראשית ,מא ,א -,ד"ה "ועתה ראה" .דרשננו מרחיב
לדבר בדרשה זו על עשרת הדברים שמונה האברבנאל ,שם ,אך לא לפי
אותו סדר.
 .3בראשית ,לז ,ד.
 .4רש"י ,שם ,ע"פ תרגום אונקלוס.
 .5רש"י ,שם,ע"פ בראשית רבה ,פד ,ח.
 .6בראשית ,לז ,ב.
 .7עקידת יצחק ,שער כח -,ד"ה "ובמדרש ויבא יוסף".
 .8בראשית ,מא ,לח.
 .9שיר השירים ,ו ,ט.
 .10ע"פ בראשית רבה ,צ ,א ובמקבילות .במהדורת תיאודור אלבק של
מדרש בראשית רבה חסרות המילים "זה יוסף" ,אך ע"פ חילופי
הנוסחאות המובאים שם נראה ,שברוב המהדורות מופיעות מילים אלה.
 .11תהילים ,עט ,ד.
 .12מלאכי ,ג ,יב.
 .15שם ,מא ,לב.
 .14שם ,מא ,טו;
 .13בראשית ,לז ,ח;
 .16יואל ,ג ,א.
 .17תהילים ,קכו ,א.
 .18ראה דניאל ,ז ,א .גם על דניאל מסופר שפתר חלומות .ראה שם ,א ,יז.
בפרקים ב  +ד מסופר שפתר את חלום נבוכדנצר מלך בבל.
 .21שם ,לז ,יט-כ.
 .20שם ,מב ,ז.
.19בראשית ,לז ,יח;
 .22בראשית רבה ,פד ,יד .וראה חילופי נוסחאות ,שם ,במהד' תיאודור אלבק.
 .23ראה פירוש רש"י לבראשית רבה ,שם.
 .24ע"פ בראשית רבה ,צא ,ו; תנחומא ,מקץ ,ח.
 .25ע"פ מגילת אנטיוכוס ושם "יוחנן בן מתתיה" .ראה גם מדרש אחר
לחנוכה בתוך :א.ילינק ,בית המדרש ,חדר ראשון ,מהד' ב ,ירושלים

תרצח ,ע 138 .וגם שם מופיע "יוחנן בן מתתיה" .לעומת זה בספר
החשמונאים א ,ז ,מג-מז מתואר מותו של ניקנור בקרב בית-חורון .ראה גם
חשמונאים ב ,טו ,כח-ל; בבלי ,תענית ,יח ,ב; ירושלמי ,תענית ,ב ,יב;
שם ,מגילה ,א ,ד.
 .26עובדיה ,א ,טו.
 .29רש"י ,שם.
 .27ראה בראשית ,לז ,כג .28 .שם ,מא ,מב.
וראה בדרשה  ,11הערה 1.
 .30שיר השירים ,ה ,ז.
 .31וראה שם פירוש שושנת העמקים לר' משה אלשיך.
 .32ישעיה ,סא ,י.
 .33בראשית ,ג ,כא.
 .34ראה דרשה  ,10הערה 3.
 .35משלי ,ו ,כג.
 .36איוב ,כט ,יד.
 .37בבלי ,שבת ,קיד ,א" :איזהו תלמיד חכם ,זה המקפיד על חלוקו להופכו".
וראה בטור ,אורח חיים ,ב ,ג" :וידקדק בחלוקו ללובשו" .יתכן ודרשננו
שילב בציטוטו לשון הגמרא בלשון הטור.
 .38זהר ,ח"א ,פרשת נח ,סו ,ע"א .וראה גם בפירוש האלשיך לאיוב ,כט ,יד.
 .39תהילים ,נה ,כ.
 .40בראשית ,מה ,כב.
 .41ע"פ ישעיה ,נד ,יג.
 .43בראשית ,לט ,ג.
 .42בראשית ,לט ,כ.
 .44ראה זהר ,ח"א ,קפט ,ע"א .אך יתכן ודרשננו התכוון למה שנאמר
בבראשית רבה ,פו ,ה" :שראה שכינה עומדת על גביו"...
 .45ראה פירוש האברבנאל לבראשית ,לט ,ד"ה – "ויוסף הורד מצרימה";
פירוש האלשיך לבראשית ,לט ,כ.
 .46בראשית ,מא ,יד.
 .47איכה ,ג ,נג .וראה בפירוש ר' בחיי בן אשר לבראשית לט ,כ ,שגם הוא
משווה בין גלות ישראל לבורו של יוסף.
 .48יחזקאל ,לז ,יב.
 .49תהילים ,טו ,א-ב.
 .50ע"פ מדרש תהילים ,מזמור טו ,ג; ילקוט שמעוני ,ח"ב ,רמז תרסד.
 .51תהילים ,טו ,ה .דרשננו תרגם את המילה "ימוט" כמו "ימות".
אך ראה בתרגום פררה ,שתרגם מלשון "התמוטטות" ,כדעת המפרשים.
 .52תהילים ,נ ,ג.
 .53ע"פ בבלי ,יבמות ,קכא ,ב; שם ,בבא קמא ,נ ,ב.
ובילקוט שמעוני ,ח"ב ,רמז תשס ,דומה הנוסח יותר לזה המצוטט כאן.
וראה גם פירוש ר' יוסף יעבץ לתהילים ,נ ,ג.

 .55שם ,ג ,ג.

.54יחזקאל ,ב ,ח-י.
 .56הכוונה כנהוג אצלנו לומר "להבדיל".
 .57תהילים ,קה ,יז.
 .58ירושלמי ,פאה ,פרק א ,ה"א; בראשית רבה ,פד ,ז ,ובמקבילות.
ומובא גם בפירוש הרד"ק לבראשית ,לז ,ב.
 .59רש"י ,בראשית ,לז ,ב ,ע"פ בראשית רבה ,פד ,ג.
 .60ראה פירוש ר' בחיי לבראשית ,לז ,א .וראה ברש"י השלם ,הוצ.אריאל,
ירושלים תשמח ,כרך ב ,עמ.רט ,הערה  ,14שמעיר על הקושי שמעלה כאן
דרשננו ומיישב אותו.
 .61בראשית ,טו ,יג.
 .62בראשית רבה ,צא ,ב; פרקי דרבי אליעזר ,מח )מהד' וורשה תרי"ב(.
 .63ראה דרשה  ,11הערות .5 + 4
 .64בראשית ,מב ,ו.
 .65ראה פירוש האברבנאל לבראשית מא ,בסוף ד"ה" :ותחלנה".
 .66איכה ,ה ,ח.
 .67ישעיה ,מט ,כג.
 ,69שם ,מא ,מא.
 .68בראשית ,לט ,א.
 .70תוספתא ,ראש השנה ,פרק א ,הט"ו; בבלי ,ראש השנה ,כב ,ב .ושם
מסופר על שני עדים שנשכרו ע"י הבייתוסים כדי להטעות את החכמים,
אחד משלהם ואחד מן הפרושים והיתה זו עדותו של העד הפרושי.
וראה גם מקבילה בירושלמי ,ראש השנה ,פרק ב ,ה"א )דף נ"ד ,ע"ד(.
 .71ראה חידושי אגדות המרש"א לראש השנה ,שם.
 .72עקידת יצחק ,ח"ג ,שער סז ,פרק א.
 .73בנוסח ברכת הלבנה ,ע"פ פרקי דרבי אליעזר ,פרק נא.
 .74שמות ,כד ,ז.
 .75בראשית ,מא ,מג.
 .76דברים ,כח ,א.
 .78שם ,מב ,כא.
 .77ע"פ בראשית ,מב ,יח-יט;
 .79הקושי אותו מעלה כאן דרשננו מוזכר בעקידת יצחק ,שער ל :ד"ה:
"ובמדרש בשעה שהוא מבקש" ; ובפירוש האלשיך לבראשית ,מב ,כא.
וראה גם בפירוש האברבנאל לבראשית ,מב ,טו.
 .80ראה מגילת אנטיוכוס ,בתוך :א .ילינק ,בית המדרש ,חדר א ,מהד'' ב,
ירושלים ,תרצ"ח ,עמ ; 145 .ובספר חשמונאים א ,פרק ב ,פרק ג ,א
מסופר ,שיהודה עמד במקום אביו לאחר מותו והיה שר צבא עד למותו
)ראה שם ,ט ,יח(.
במלחמה.
 .81בטקסט המקורי חל שיבוש תחבירי .במקרה זה סטינו ממנהגנו ותרגמנו
לפי תוכנו הנכון ,בוודאי ככוונת דרשננו.
 .82ירמיה ,נ ,יז.

 .83יש כאן טעות בקביעת הפרק .צריך להיות פרק לז ,פסוק טז.
 .84שם ,ובפסוק במקור הסדר הפוך.
 .86ישעיה ,סה ,כה.
 .87ראה בראשית ,מט ,כז" :בנימין זאב יטרף".
 .88ראה בראשית ,מט ,ט" :גור אריה יהודה".
 .89ראה דברים ,לג ,יז" :בכור שורו הדר לו".
 .90ע"פ בראשית רבה ,צה ,א; וראה פירוש האברבנאל לישעיה ,סה ,כא.
 .91ראה עובדיה ,א ,יח" :והיה בית יעקב אש…ובית עשו לקש".
וראה גם פירושו של י.קיל בדעת מקרא ,שם.
 .92ע"פ יחזקאל ,לז ,ז.
 .93ע"פ בראשית ,מא ,מה.
 .94ראה שם ,פירוש האברבנאל ,מא ,מא;
וראה שם גם פירוש האלשיך ,המפרש בדרך דומה.

 .85שם ,ראה פירוש הרד"ק.


--




--

--

!…

 .95ישעיה ,סו ,יג.
 .96ראה דרשה  ,11הערה . 10
 .97דרשננו הביא כאן שתי אפשרויות לתרגום .הראשונה כמו בתרגומו של
 Reinaוהשניה על פי ..Ferrara
 .98ראה בראשית ,מ ,יד.
 .99בראשית ,מא ,יג.
 .100חו =חס ושלום ,באותיות דפוס עבריות ,כמו במקרים מעטים אחרים.
 .101בבלי ,מנחות ,פז ,א.
 .102ישעיה ,סב ,ו.
 .103תהילים ,קב ,יד.
 .104תהילים ,קמז ,ב .דרשננו הביא את הפסוקים שבתוך המאמר במלואם
ולא באופן מקוטע כמו בנוסח הבבלי שלפנינו .יתכן וציטט את המאמר

מתוך העין יעקב ,שם מובאים הפסוקים בשלמותם.
 .105ראה ישעיה ,שם.
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מראה מקורות לדרשה הארבע-עשרה של שבת זכור ,פרשת תצוה
עובד על ידי שמעון קומר

 .1פיוט שחיברו ר" יהודה הלוי ונהוג לאומרו ע"י קהילות הספרדים ועדות
המזרח בשבת "זכור" ,לפני קריאת התורה או אחריה.
 .3שם כה ,יט
 .2דברים ,כה ,יז .
 .4שמות יז ,ח.
 .5אסתר ,ט ,כח.
 .6ראה בבלי ,מגילה ,ל ,א.
 .7ראה בבלי ,שם ,יב ,א; וראה גם בפירוש ר" מאיר עראמה למגילת
אסתר ,שם) -בתוך :עקידת יצחק ,מהד" פרסבורג  ,1849כרך ב ,דף רטז ,ב.
 8אסתר ,א ,ד .וראה בבלי ,שם ,ובדף יט ,א; מדרש אסתר רבה ,ב ,א ,יא;
ילקוט שמעוני ,ח"ב ,רמז תתרמו ,בסוף; תרגום למגילת אסתר ,א ,ג.
 .9ראה אסתר רבה ,ז ,יג )דפוס וילנא(.
 .10ראה מדרש תהילים ,מזמור כב ,ה.
 .11אסתר ,ד ,ג.
 .12ראה בבלי ,מגילה ,שם.
 .13יהושע ,פרק ז.
 .14ראה דניאל ,ג ,א.
 .15בבלי ,מגילה ,שם ורש"י ,שם ,ד"ה "שהשתחוו לצלם" .
 .16ראה דברים ,כד ,טז.
 .17ראה דניאל ,פרק ג.
 .18על-פי הבבלי ,ברכות ,ז ,א.
 .19שמות ,לד ,ז.
 .20אסתר רבה ,ז ,ה ; פרקי דרבי אליעזר ,נ.
 .21שם ,פסוק טו.
 .22על-פי הבבלי ,עבודה זרה ,ח ,א.
 .23אסתר ,ב ,ט.
 .24בבלי ,מגילה ,יג ,א.
 .25ראה דניאל ,א ,ח – טז.
 .26שם ,דף פח ,א.
 .27ראה רש"י  ,שם ,ד"ה "מודעא רבה…"
 .28אסתר ,ט ,כז.
 .29ראה פירוש האלשיך לשמות ,יט ,כה ,ד"ה "והנה גם שלא יעדרו"…
 .30על הסיבות שבגללן לא נאמר במפורש בתורה על השכר לנשמות בעולם
הבא ראה :פירוש אבן עזרא לדברים ,לב ,לט;

פירוש החזקוני ,דברים ,ו ,כד; עקידת יצחק ,ויקרא ,שער ע ;
הרמב"ם ,אגרת תחיית המתים ,מהד' י ,שילת ,כרך א ,עמ .שמג – שמד;
ר" בחיי אבן פקודה ,חובות הלבבות ,מהד' י .קאפח ,ירושלים תשלג,
שער הבטחון ,פרק ד ,עמ .רכו; מהר"ל ,גבורות ה' ,הקדמה ראשונה;
שם ,תפארת ישראל ,פרקים נז – ס.
וראה במיוחד תשובתו של ר' שמואל דה סילבה לאוריאל דה קוסטה
בספרו Tratado da Imortalidade da Alma , Amsterdam, 1623, Cap.XI :
ובתרגום לאנגלית בתוךUriel da Costa, Eximination of Pharasaic :
Traditions, H.P.Salomon and I.S.D.Sasson(Ed), Leiden 1993, pp. 456 – 459

 .31ראה אסתר ,ג ,ח.
 .32יתכן ודרשננו רומז כאן לאוריאל דה קוסטה וסיעתו.
 .33ראה דרשה  ,11הערה .10
 .34בענין קביעת מגילת אסתר בין כתבי הקודש ראה בבלי ,מגילה ,ז ,א:
"שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות" .וראה גם בבלי ,יומא ,כט ,א.
 .35ראה הקדמת רס"ג למגילת אנטיוכוס ,בתוך :דניאל ,עם תרגום ופירוש
רס"ג ,מהד' י.קאפח ,ירושלים תשמ"א ,עמ .רכה .רס"ג אמנם לא מדבר
שם על קושיה זו ,אך מעיר על הקשר בין סיפור חנוכה לסיפור אסתר ועל
אי-הידיעה שקיימת בקשר לסיפור חנוכה .וראה גם הערה  ,6שם.
 .36ראה דרשה  ,13הערה .80
 .37שם ,פסוק מח.
 .38שם ,פסוק מט.
 .39אסתר ,ח ,יז.
 .40בראשית ,לא ,נג.
 .41דברים ,כה ,יט.
 .42שמות יז ,טז.
 .43בבלי ,מגילה ,יא ,א.
 .44דניאל ,ב ,כב.
 .45משלי ,ו ,כג.
 .46ראה דרשה  ,10הערה .12
 .47שמות ,כז ,כ.
 .49שם ,פסוק ב.
 .48שם ,פרק ס ,פסוק א;
 .49תהילים ,פט ,נג.
 .50תהילים ,פט ,נג.
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מראה מקורות לדרשה החמש-עשרה  -פרשה תרומה ופורים
עובד על ידי שמעון קומר  -
 .1ראה ישעיה ,ו ,ג; תהילים ,עב ,יט.
 .2שמות ,כה ,ח.
 .3בענין תחילת פרשת תרומה דנו מפרשים רבים וביניהם האלשיך.
וראה גם ר' שאול הלוי מורטרה ,גבעת שאול ,מאמר יט.
 .4ראה פירוש האלשיך לשמות ,כה ,ט ,ד"ה "ועוד יתכן דרך שני" ;
עקידת יצחק )שער מח(; האברבנאל )השאלה הראשונה ובתשובה שם(
כלי יקר לשמות ,כו ,טו ושם לט ,מג.
4א .ראה בענין זהYaacob Yeuda Leon Hebreo(Templo),Retrato del Tabernaculo :
de Moseh, Amsterdam,1654(5414), dedicatoria .

יחד עם חיבור זה הוציא הנ"ל חיבור בענין הכרובים.
 .5שמות ,כה ,כב.
 .6מידת אורך שהיתה בשימוש בעבר ושווה ל  66ס"מ )בערך כאורך האמה
ע"פ חלק מן השיטות( .לא מצאתי את המקור למשל ,אך יתכן ששם היה
כתוב "אמה" ודרשננו התאים את המידה לידע שומעיו ומושגיהם.
 .7המפרשים הרבו לפרש באריכות את רמזי המשכן וכליו ,החל מיוסף בן
מתתיהו  -קדמוניות היהודים ,ספר ג,ז ;7,רלב"ג ,אברבנאל ,מלבי"ם ועוד.
 .9שמות ,כ ,ד.
 .8ע"פ שמות ,כה ,יח – כא.
 .10ראה רש"י ,שמות ,כה ,יח ,ד"ה "כרובים" ,ע"פ הבבלי ,סוכה ,ה ,ב.
 .11ראה בפירוש האברבנאל לפרשת תרומה ,השאלה השניה.
 .12דרשננו מתיחס כאן ב"יריבים" ללא ספק לנוצרים ולישו הגם שלא נוקב
בשמם באופן מפורש .


--

 .13שמות ,לה ,ג.

 .14הכהנים היו מבערים אש במקדש בשבת לצורך הקרבנות .ראה מכילתא
דרבי ישמעאל ,מהד' הורביץ-רבין ,ירושלים ,תשנ"ח ,מסכתא דשבתא,
ויקהל ,פרשה א ,עמ" :346 .במושבות אי אתה מבעיר ,אבל אתה מבעיר

בבית המקדש" .וראה פירוש החזקוני לשמות,לה ,ג ,וכן פירוש הרלב"ג
והאברבנאל ,שם.
 .15ראה פירוש החזקוני לשמות ,כה,יח; עקידת יצחק ,שער מה ,ד"ה "לא תעשה
לך פסל"; אברבנאל ,שמות ,כה ,סוף ד"ה "המקום הג'" ובסוף ד"ה "ועשו
ארון עצי שיטים"; ספר יוסף המקנא לר' יוסף בר נתן אופיציאל; 
--

הוצ .מקיצי נרדמים ,ירושלים ,תש"ל ,עמ 48-47 .והערות המהדיר ,שם;
תשובות הנוצרים מאת בנימין בן משה מרומי ,בתוך קובץ על יד ,שנה טו

)תרנט( ,עמ ;9 .כור מצרף האמונות לר' יצחק לופיס ,שער ב ,פרק ז.
 .16שמות ,כה ,כ.
 .17דברים ,ו ,ד.
 .18מתוך הפיוט "יגדל" .ראה דרשה  ,7הערה .31
 .19דברים ,ד ,טו.
 .21שם יד ,כא.
 .20במדבר ,כג ,יט ;
.22תהילים,יט,ט;
 .23ראה פירוש ר' יוסף איבן יחייא לתהילים יט.
–
–-

 .24ישעיה ,נח ,ח.
 .25הכוונה לעושה מצוות לשם מציאת חן בעיני "דעת הקהל" ,השפעת האחרים.
 .26משנה ,אבות ,ד ,ב.
 .27ראה פירוש האלשיך לתהילים ,יט ,ט ,ד"ה "או יאמר על פי דרך זה".
 .28מורה נבוכים להרמב"ם ,מהד' י.קאפח ,ירושלים ,תשל"ב ,עמ .תרכח.
 .29ראה הערה  .18ראה גם בהקדמת הרמב"ם לפרק חלק ,המקדים את
היסוד השישי והשביעי – "הנבואה ונבואת משה רבנו",
ליסוד השמיני " -תורה מן השמים".
 .30שמות ,ג ,ב.
 .31עד כאן מתוך המורה-נבוכים .וראה גם ,שם ,חלק ב ,פרק ו;
ורבנו בחיי על התורה ,שמות ,כח ,יח.
 .32שמות ,כה ,כב.
 .33מתוך הברכה הראשונה שלפני "קריאת שמע" של שחרית.
 .34ראה בבלי ,יומא ,נד ,א; ראה גם פי' ר' עובדיה ספורנו לשמות ,כה ,כ;
אברבנאל ,שם ,ד"ה "המקום השלישי" וד"ה "ואפשר עוד אצלי".
 .35מתוך "ובא לציון" ע"פ תרגום יונתן לישעיה ,ו ,ג.
 .36ראה פי' רבנו בחיי לשמות ,כה ,ט; אברבנאל ,שם ,ד"ה "ואמנם חכמי
הנוצרים"..רעיון דומה נמצא אצל ר' עמנואל אבוהב –
בחלק השני של ספר הנומולוגיה ,בתוך :מ.אורפלי,
במאבק על ערכה של תורה ,ירושלים ,תשנ"ז ,עמ.154 .
ראה גם ר' משה אלמושנינו ,מאמץ כח ,ונציה שמח ,דרש כא ,דף קסט ,ב.
 .37הושע ,יא ,א
 .38בראשית ,כו ,ה.
 .39ראה בראשית רבה ,יא ,ז; שם ,עט ,ו .ועל אברהם נאמר בבבלי ,יומא,
כח ,ב ,ובמקבילות שבמדרשים ,שהוא קיים אפילו "עירוב תבשילין".
 .40דברים ,י ,טו.
 ,41פרק ב ,כה.
 .42ראה שופטים ,יד ,ט.
 .43על פי המשנה ,אבות ,ב ,ב.
 .44יהושע ,א ,ח.
 .45דברים ,ל ,כ.

 .46דף ב ,עמוד א.
 .47ברוב הגירסאות כתוב" :כל מי שעסק בה" או בתורה" ,ואילו הציטוט כאן זהה
לגירסה אשר ב הגדות התלמוד ,קונשטנטינה ,רעא.
 .48ראה רמב"ם ,הלכות תשובה ,ג ,ח.
 .49ראה רמב"ם ,הקדמה לפרק חלק ,היסוד התשיעי.
 .50מתוך הפיוט "יגדל" – ראה דרשה  ,7הערה 30.
 .51ראה דרשה  ,14לאחר הערה  29בטקסט.
 .52אסתר ,ט ,כז.
.53בבלי ,שבת ,פח ,א.
.54אסתר,ג ,ח.
 .55ראה דרשה  ,14לאחר הערה  31בטקסט.
 .56מדרש משלי ,ט ,ד"ה "טבחה טבחה" .וראה גם בבלי ,ראש השנה ,יט ,ב ,יב,
)בדפוס ונציה  :הלכה יג ,דף סו ,ע"א(
 .57אסתר ,ט ,כ"ח.
 .58דברים ,ה ,יט .ענין זה מובא בתלמוד הירושלמי ,מגילה ,א ,ה),ז( דף ע ,ע"ד.
 .59ראה עוללות אפרים לר' שלמה אפרים לונשיץ ,חלק ב ,מאמרים שב-שג.
)או עמ .שמח במהדורת ירושלים ,תשמ"ט(.
 .60ראה בבלי ,חולין ,קלט ,ב; ילקוט שמעוני ,חלק א ,רמז מו.
וראה גם דקדוקי סופרים לחולין ,שם.
 .61בראשית ,ג ,יא.
 .63תרגום אונקלוס ,שם.
 .62שמות ,ל ,כג;
 .64דברים,לא ,יא.
 .65בושם יקר ,חריף ומר המופק מבלוטת צבי המושק ממרכז הרי אסיה;
מוזכר בבבלי ,ברכות ,מג; וראה פירוש רס"ג לשמות ,ל ,כג )מהד' קאפח,
ירושלים ,תשכ"ג( עמ .עה ,והערה  ,5שם; פירוש הרמב"ן לשמות ,ל ,כג.
 .66שמות ,כה ,כ.
 .67כאן תרגם דרשננו את המילה "בדים" מלשון בודדים ,בהתאם לדרשות חז"ל
שהוא מצטט ,ולא מלשון קוסמים וממציאי כזב כמו בתרגום פררה,
על-פי התרגום הארמי ודברי המפרשים.
 .68חס ושלום.
 .69ראה בבלי ,ברכות ,סג ,ב ,ובמקבילות .במקור התלמודי נאמר" :חרב על
שונאיהם של תלמידי חכמים"  ,בלשון סגי נהור .דרשננו השמיט זאת ולכן
נזקק לביטוי "חס ושלום".
 .70רעיון דומה נמצא גם בפתגם המובא בתלמוד הבבלי" :היינו דאמרי אינשי -או
חברותא או מיתותא" )תענית ,כג ,א ; בבא בתרא ,טז ,ב(.
 .71שמונה פרקים להרמב"ם )הקדמה למסכת אבות( ,סוף פרק א.
 .72משלי ,יט ,ב.
 .73ראה בבלי ,פסחים ,נ ,א; מועד קטן ,כח ,א; בבא בתרא ,י ,ב; קהלת רבה ,ט ,י
 .74שם ,דף לב ,א .וראה בחידושי אגדות למהרש"א ,שם ,שקושר בין  2המאמרים.
 .75יחזקאל ,כ ,כה.
 ,78שם ,ט ,א .וראה בבלי ,מגילה ,יג ,ב;
 .77שם ,פסוק ז;
 .76אסתר ,ג ,ח;

ראה גם ספר מאמץ כח לר' משה אלמושנינו ,ויניציא ,שמח ,דרשה  ,15קלז ,ב.
)-

 .79הושע ,י ,ב .דרשננו העדיף לתרגם את המילה "יאשמו" ללשון "שממה" כדעת
רוב המפרשים ,ולא לפי תרגום פררה ,ללשון "אשמה" .וראה דרשה  ,16הע' 7.
 .80אסתר ,ד ,טז.
 .81ראה ביאור ר' שמואל די אוזידא למגילת אסתר ,ג ,ח )מהד' ח.א.קאופמן ,י-ם,
תשנ"ג( ,עמ .קלד ,ד"ה "ושמעתי אומרים" .ראה גם פי' ר' מאיר עראמה
למגילה )נדפס בסוף פירושו של אביו ,העקידת יצחק לספר שמות( ,נז ,ע"פ
מדרש שוחר טוב ,כב ,ז; מאמץ כח ,שם ,דרשה  ,16קמג ,א – ב.
 .82פסוק ט;
 .83שם ,רש"י ע"פ בראשית רבה ,ה ,ז; ויקרא רבה ,י ,ט ובמקבילות.
 .84שם ,קעט ,ב .דרשננו שינה במעט דוגמת הקולות ואילו דוגמת היהלומים לא
נמצאת כלל בדברי הרב אלמושנינו  .
 .85מטבע נהוג אז באזור צפון אירופה=  .Daler-Talerראה דרשה  ,5הערה ,13
 -שם.
 .86ראה דרשה  ,10לאחר הערה  59בטקסט.
 .87שמות ,כה ,כ.
 .88ישעיה ,ו ,ב.
 .89ראה הערה 31.
 .90אסתר ,י ,ג.
 .91ישעיה ,ס ,יג.
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מראה מקורות לדרשה השש עשרה ,פרשת זכור – פורים
עובד על ידי שמעון קומר

 .2שם ,יט .וראה דרשה  14סמוך להערה .41
 .1דברים ,כה ,יז.
 .3בסוף פרשת בשלח ובסוף פרשת כי תצא.
 .4שמות ,יז ,ח.
 .5תוספתא ,מנחות ,יג ,כב ; ירושלמי ,יומא ,א ,א ,ד ,ב )לח ,ע"ג(;
בבלי ,יומא ,ט ,ב.
 .6הושע ,י ,ב .וראה דרשה  ,15ליד הערה 79.
 .8הושע ,ד יז.
 .7ראה פירוש רש"י ,שם.
 .9ראה סיפרי ,נשא ,מב )מהד" הורביץ ,עמ (47 .ובמקבילות.
וראה גם עוללות אפרים לר" שלמה אפרים לונטשיץ ,מאמרים כג-כד.
 .10משלי ,יב ,יט.
 .11יתכן ודרשנו רמז כאן על החרם שהוטל על אותם אנוסים ,כגון אוריאל
דה קוסטה וסיעתו ,ששיבתם ליהדות גלויה היתה מלווה בפולמוס ,כי
לא השתחררו לגמרי מן ההשפעה הנוצרית אותה ספגו כאנוסים.
מדבריו ניתן להבין ,כי לדעתו רק בדרכי נועם ניתן לשכנע ולא על ידי
נידוי והרחקה .בענין הפולמוסים ראה י.קפלן :התסיסה הרוחנית בקהילה
הספרדית -הפורטוגלית באמסטרדם במאה ה-י"ז ,בתוך :מורשת ספרד ]העורך
ח..ביינרט ( ,ירושלים ,תשנ"ב ,עמ 600.ואילך.
 .12שם ,פרק לד ,פסוק לא.
 .13בבלי ,יבמות ,סא ,א ; בבא מציעא ,קיד ,ב ; כריתות ,ו ,ב.
 .14ראה עוללות אפרים ,מאמר כב ומאמר שעג.
 .15בראשית ,טו ,ט.
 .16ראה בראשית רבה ,מד ,טו ; ל -לך לך ,ט ,י :מדרש אגדה מהד" בובר
ו מדרש לקח טוב ; פרקי דרבי אליעזר ,פרק כח.
 .17ראה הע" הקודמת; וראה גם פירוש רש"י ,רד"ק ואלשיך לאותו פרק ופסוק.
 .20שם ,פסוק יח.
 .19שם ,כח ,יא;
 .18בראשית ,טו ,י;
 .21ראה בראשית רבה ,סח ,יא ; שוחר טוב ,צא ; פרקי דרבי אליעזר ,לה ;
לקח טוב ,ויצא ,כח ,יא.
 .22במדבר ,ו ,כו.
 .23ספרי ,נשא ,מב; ירושלמי ,ברכות ,ב ,ד )ה ,ע"א(; משנה ,עוקצים ,ג ,יב;
במדבר רבה ,כא ,א.
 .24על נושא האחדות מרבה דרשננו לחזור בדרשותיו .הוא הקדיש לנושא זה
כבר חלק גדול מן הדרשה הקודמת .כך גם בדרשה  13לחנוכה ,עמ. 131 .
 .25דרשננו חוזר כאן לפתרון הקושיה שהביא בתחילת הדרשה.
 .27שמות ,יז ,ח .28 .דברים ,כה ,יח  .29רש"י ,שם.
 .26ראה הערה .3
 .31יהושע ,פרק ט .32 .שם ,פסוק כג .33 .דברים ,כה ,יט.
 .30שמות ,ח ,יח.

 .35אסתר רבה ,ז ,יב .36 .פירוש יפה ענף לאסתר רבה ,שם.
 .34אסתר ,ג ,ח.
 .38שם פרק עח ,פסוק סה.
 .37תהילים ,קכא ,ד.
 .39דרשננו כבר הזכיר סיפור מלך זה בקצרה בדרשה  ,7עמ , 61 .הערה  .13מקור
הסיפור הוא כנראה בספר שבט יהודה לר' שלמה ן' וירגה ,השמד הששה עשר,
מהד' י.בער ,ירושלים תש"ז ,עמ .סב .וראה הע' ע.שוחט בעמ .קפד ,שם ,הטוען
שהסיפור בדוי -.על כל פנים על פי השבט יהודה התרחש הסיפור בספרד.
הרב שאול הלוי מורטירה ,בספרו שכתב באמשטרדם בשנת : 1659
]Tratado da verdade da Lei de Moises (H.P.Salomon-Ed.)Coimbra 1988,p.26[69

מביא סיפור זה באותו הקשר שהוא מובא כאן ואף מציין שהוא לקוח מן הספר
שבט יהודה )שפורסם בתרגום לספרדית באמשטרדם בשנת  ,(1640אך גם
מורטירה מזהה את המלך כמלך פורטוגל ומוסיף אף פרטים שאינם בשבט יהודה
)ראה הערת סלומון ,שם ,עמ.[1188].
I

 .40שמות ,יז ,טז.
 .41בדרשה ה  19לשבת הגדול ובמיוחד בעמוד .209
 

 .43יהושע ,ב ,יא.
42שמות ,יח ,יא.
 .44תנחומא ,כי תצא ,ט .וראה רש"י ,דברים ,כה ,יח ,ד"ה "אשר קרך בדרך";
אברבנאל ,דברים כ"ה ,יז .וראה גם בדרשה  14לשבת זכור בתחילת עמ.140 .
 .47שם פסוק יג.
 .46שמות ,יז ,יד;
 .45שמות ,טו ,יד.
 .48ראה שמות יז ,יג-יד :פי' חזקוני; אברבנאל; י.גיליס תוספת השלם ,חלק ז,
ירושל' תשמ"ח; עולת שבת ליואל אבן שועה ,פ' תרומה ,ויניציא של"ז ,דף עח.
 .49ראה מכילתא ,בשלח ,מסכתא דשירה ,פרשה ב ,מהד' האראוויטץ-רבין ,עמ;125.
שמות רבה ,כא ,ה; תנחומא ,בשלח ,יג ובמקבילות נוספ" .וראה גם פי' ר' בחיי
לשמות ,יז ,יד .וכן מנשה בן ישראל בספרוConciliador,Francofurti 1632, Exodo :
.Quaest,XCII,p.187
 .50ישעיה ,כד ,כא .וראה פירוש מראות הצובאות לר' משה אלשיך ,שם.
 .52ראה פירוש האלשיך לשמות ,יז ,ח-יב.
 .51ראה תנחומא ,וישלח ,ח.
 .53ראה שמות ,יז ,ז+ח .וראה רש"י ,שם; ר' בחיי ,שם; אברבנאל ,שם.
 .54מכילתא ,בשלח ,מסכתא דעמלק ,פרשה א ,מהד' האראוויטץ-רבין ,עמ; 177.
תנחומא בשלח ,כה ובמקבילות.
 .56שמות ,יז ,יב.
 .55דברים ,כה ,יח.
 .58שמות ,יז ,ט.
 .57פסיקתא רבתי ,יב .וראה פי' האלשיך לשמות ,יז ,יב.
 .60פרק ג ,פסוק יב.
 .59במדבר רבה ,טז ,ה .וראה פי' האלשיך ,שם ,פסוק ט.
 .61ראה פי' האלשיך בהערה .59
 .62אסתר רבה ,ז ,יא; וראה בבלי ,מגילה ,יג ,ב; ובדרשה  ,15סמוך להע' .77
 .63ע"פ איוב ,טו ,טו .וראה פי' חלקת מחוקק לר' משה אלשיך על איוב ,שם.
 .64בבלי ,ברכות ,סא ,ב .ומובא במעמדות ליום שני ,המודפס בסידורים שונים.
 .65ראה בדרשה  14לשבת זכור ,עמ137. .
 .66דברים ,לג ,ד.
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. כב, ג, מלאכי.67
. יג, פט, תהילים.68
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מראה מקורות וכמה הערות לדרשה השבע עשרה לפרשה של תצוה וזכור
עובד על ידי שמעון קומר
 .1ראה בתחילת דרשות  14ו .16
 .3שם ,פסוק יט.
 .2דברים ,כה ,יז.
 .4שמות ,כח ,טו-כא;  .5שם פסוק יב;  .6שם ,פסוק כט;  .7רש"י ,שם ,פסוק יב.
 .8יש הבדלים באשר לזיהוי האבנים ותרגום שמותיהן ,הן בתרגומים הארמיים
)אונקלוס ,יונתן בן עוזיאל ,ירושלמי( ,הן בתרגומים הלטיניים-ספרדיים
)וולגטה ,פררה ,סיפריאנו דה ולרה ,ביבליה דה קונסטנטינופלה( והן בין
פרשנינו )ראה במיוחד חזקוני ,רבנו בחיי ,אברבנאל( .גם באשר להתאמת
האבנים לשבטים רב הבלבול .ראה :שמות רבה ,לח ,יא; במדבר רבה ,ב ,ז וכן
אצל הפרשנים השונים על המקום כגון רש"י ,חזקוני ,רבנו בחיי ,אברבנאל
ואלשיך וכן אצל הרמב"ם ,הלכות כלי המקדש ,ט ,ב.
להלן רשימת המקורות בהם מרוכזות חלק מן השיטות ובחלקם אף תרשימים
וטבלאות :א( מנחת חינוך לר' יוסף באב"ד ,מצוה צט; ב( שלטי הגיבורים לר'
אברהם משער אריה )פורטלאונה(* ,מהד' ש.שפר ,ירושלים תשכ"ד; ג( מדרש
תלפיות לר' אליהו הכהן מאיזמיר* ,אות א" ,אבנים טובות"; ד( תורה שלמה
לשמות לרמ"מ כשר ,כח ,יז-כ; ה( אנצ' תלמודית ,ערך "אבני החושן"; ו( דעת
מקרא לשמות לעמוס חכם ,עמ.קצה ,הע'  129ובנספח ד .גינזבורג ,שם ,עמ67 .
ואילך.
 .9ראה תרגום פררה וכן בפירושי רבנו בחיי והאברבנאל ,שם.
 .10בראשית ,לז ,כב .וראה גם פירוש האלשיך לשמות ,כח ,יז ,ד"ה "והנה התיחס".
 .11בבלי ,שבת ,כב,א.
 .12לשאלה זו התיחסו רבים מן הפרשנים על הפסוקים בבראשית לז ,כב-כד.
וביניהם הרמב"ן ,הרד"ק ,ר' אליהו מזרחי* ,המהר"ל* ב גור אריה ושפתי חכמים.
 .13ראה בפירוש האלשיך ,שם ,פס' כב ובאברבנאל ,שם ,ד"ה "וילכו אחיו".
 .14ראה רש"י ורשב"ם ,שם ,פסוק כב.
 .15פרשת וישב ,דף קפה ,א-ב.
 .16ראה האלשיך ,שם.
 .17יתכן ודרשננו רומז כאן לאותם אנוסים שלא שבו ליהדות הגלויה המסורתית
ואולי אף התנכלו לה .ראה דרשה  ,16הערה  .11
 .18כך על פי תרגום פררה  ,אך האברבנאל תרגם כך את אבן ה"אחלמה".
 .19ראה פי' האלשיך לשמות ,כח ,יז; שלטי הגיבורים ,עמ .55 .בענין שבירת האבן
ראה תולדות יצחק לר' יצחק קארו ,מהד' ח.וגשל ,י-ם תשנ"ד ,כרך א ,עמ .רסא.
 .21שם ,פסוק ל.
 .20בראשית ,לד ,לא.
 .22כוונת דרשננו היא כנראה לאנוסים שחיו בפחד מתמיד מפני הנוצרים…



 .23ראה מכילתא ,יתרו" ,בחודש" ,פרשה י ,מהד' הורביץ-רבין ,עמ; 240 .
ספרי ,ואתחנן ,מהד' פינקלשטיין ,עמ 57 - 56 .ובמקבילות.

 .24ראה במדבר ,כה ,יד.
 .25כך ב תרגום פררה.
 .26אונקלוס תרגם "ברקן" ויונתן בן עוזיאל והירושלמי תרגמו "ברקתא".
 .27ראה שלטי הגיבורים* ,עמ 56 – 55 .וגם פירוש האברבנאל לשמות ,שם,
מהדורת חורב ,ירושלים ,תשנ"ז ,עמ ,471 .ד"ה "והנה לא הסכמתי".
 .28דברים ,לג ,י; וראה רבנו בחיי ,שמות ,כח ,טו ,מהד' ח.ד .שעוועל ,ירושלים
תשכ"ז ,עמ .רצט.
 .29ראה דרשה  ,8הערה  .21רעיון זה נמצא במיוחד אצל האלשיך בפירושיו .ראה
לדוגמה :שמות ,יט ,ג בסוף; ישעיה ,מד ,ד"ה "זכר אלה ליעקב";
שם ,מח ,ד"ה "שמעו זאת" ; שם מט ,ד"ה "ועתה אמר ה" ; תהילים ,פא ,ה.
 .30ראה פירוש דומה בספר צרור המור לר' אברהם סבע* ,דברים ,לג ,י;
וראה גם מאיר תהילות לר' מאיר ערמה* ,מזמור קמז ,בסוף.
 .31משלי ,ה ,טז.
 .32כך בפררה ,בוולגטה ובחזקוני; ואילו האברבנאל ורבנו בחיי תרגמו בשם זה
את "הברקת".
 .33ראה אסתר רבה ,פתיחתא ,י.
 .34שופטים ,א ,פסוקים א-ב.
 .35ילקוט שמעוני ,ח"ב ,רמז לז .ראה גם במדבר רבה ,ב,י; תנחומא ,במדבר ,יד;
תנחומא )בובר( ,שם ,טז.
 .36תהילים ,קיד ,ב.
 .37יחזקאל ,לז ,כה.
 .38בראשית ,מט ,ח.
 .39ראה רבנו בחיי ,שמות כח ,י ,עמ .ש.
 .40ראה בראשית רבה ,צט ,ח; תנחומא ,ויחי ,י; תנחומא) ,בובר( ,שם ,יב.
 .41ראה חזקוני ורבנו בחיי ,שם.
 .42דברי הימים א' ,יב ,לג.
 .43ראה רש"י לבראשית ,מט ,טו ,ד"ה "למס עובד"; שם ,דברים ,לג ,יח,
ד"ה "יששכר"; רד"ק לדברי הימים א' ,יב ,לג.
 .44תנחומא ,כי תשא ,כו .וראה פי' רבנו בחיי ,שם; שלטי הגיבורים* ,עמ.58 .
 .45ראה פירוש עץ יוסף* לתנחומא ,שם .וגם תרגום יונתן בן עוזיאל לשמות ,כח,
יח ,ולדברים ,ד ,יג.
 .46הכוונה לרבנו בחיי ,שם.
 .47בבלי ,עירובין ,נד ,א.
 .50שם ,ד ,כב.
 .49שם ,ג ,ח;
 .48משלי ,א ,ט;
 .51שם ,בפרק ט ,פסוק כב.
 .52על פי תהילים ,יט ,ח.
 .53משלי ,ג ,טז.
 .54ראה בפירוש האברבנאל לשמות ,שם.
 .55ראה בראשית רבה ,צט ,ט; תנחומא ויחי ,יא; רד"ק לבראשית ,מט ,יג
ולדברים ,לג ,יח; עקידת יצחק ,שערים לג ו – קד.
 .56דברים ,לג ,יח.

. שם, ד"ה "ולא ירא" וכן ביאורו של השפתי חכמים, שם, ראה רש"י לדברים.89
, כגון החזקוני, פרשנים אחרים לעומתם.כך גם פרשו האבן עזרא ורבינו בחיי
.הרלב"ג והאלשיך פירשו מילים אלו כמוסבות על ישראל
. י- ט, כי תצא, תנחומא.90
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. שם, ה; תנחומא, ראה בראשית רבה עב.57
. טו, כח, ראה רבנו בחיי לשמות.58
. יז, מט, בראשית.59
. יט, כח, ראה פירוש האלשיך לשמות.60
. טז, מט, בראשית.61
. שער לג, טז; עקידת יצחק, צט, ראה פי' הרד"ק ור' יוסף בכור שור לבראשית.62
. ומובא ע"י רוב הפרשנים. יב, יא; תנחומא ויחי, צט, ראה בראשית רבה.63
 "שלא יטה את הדין לטובת בן: והכוונה. טז, מט, ראה פי' האלשיך לבראשית.64
."שבטו המתדיין עם בן שבט אחר
. כג, כט,' דברי הימים א.65
. שם, ראה בראשית רבה ותנחומא.66
 יתכן ודרשננו רומז כאן על ביקורתו כנגד אלה שפסקו בהטלת חרם על אוריאל.67
.דה קוסטה וחבריו
. שם, ראה רבנו בחיי לשמות.68
. כא, מט, בראשית.69
. ד"ה "הנתן אמרי שפר" וכך פרשו גם פרשנים נוספים, שם, רש"י לבראשית.70
."לעשות רצון אביך..  ורץ כצבי.. הוי, "יהודה בן תימא אומר:כ, ה, אבות, משנה.71
. האברבנאל קורא בשם זה את אבן הלשם.72
. ז, ו, יהושע.73
. פרק כב, ראה יהושע.74
. כא, דברים לג.75
 כלפי אותם האנוסים שהיו, יתכן וגם כאן רומז דרשננו ליחס הרצוי על פי דעתו.76
." הקרויה "רבנית,עדיין בתוך תהליך השיבה אל היהדות הגלויה המסורתית
. הכוונה לתרגום פררה של התורה.77
. שם, ראה פירוש האברבנאל.78
. כ, מט, בראשית.79
. בשם יוסי בן יוחנן איש ירושלים- , ה, א, אבות, משנה.80
. שם, ראה חזקוני ורבנו בחיי.81
. כא, לט, ד; שם, לט, ראה בראשית.82
. ד, ג, משלי.83
. שם, וכך גם מתרגמים חזקוני והאברנאל.84
; שם, שמות, ו; רבנו בחיי, ויצא, ה; תנחומא, עא, ראה בראשית רבה.85
. כ, כח, שמות,האלשיך
 ניתן אולי ללמוד מכאן על מציאות חברתית שהיתה קיימת בתוך קהילת.86
האנוסים בהמבורג; כאשר חלק מהם שבו אל היהדות באופן מלא ואחרים עדיין
 דבר שגרם כמובן למתח חברתי,לא נפרדו לגמרי מאמונות ומנהגים נוצריים
 בדרשה זו. הן רק דוגמה לו, שהלחישות והרכילויות עליהן רומז כאן דרשננו,רב
, וכי במקום לרכל ולהחרים,כולה ללמד מוסר השכל-ניסה דרשננו לאורך כל
-
.עדיף לתמוך ולקרב
. יב, דברים לג.87
. יח, כה, דברים.88
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מראה מקורות לדרשה השמונה עשרה בשבת לפני פורים
עובד על ידי שמעון קומר
 .1ראה בבלי ,ברכות ,לא ,א" :אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה".
 .2תהילים ,קד ,טו.
 .3שופטים ,ט ,יג.
 .4ישעיה ,נה ,א.
 .5משלי ,ט ,ה.
 .6ראה תנחומא ,שמיני ,יא.
 .7בבלי ,שבת ,פח ,א .וראה דרשה  ,14ליד הערה .26
 .8בבלי ,מגילה ,ז ,ב .והנוסח שם "מיחייב איניש".
 .9פרק ה ,פסוק י.
 .10ראה בספר ידי משה* )משה אלמושנינו( לשיר השירים ,שם.
 .11ירושלמי ,שקלים ,ו ,סוף הלכה א.
 .12ראה שמות ,לד ,כט-לה.
 .13על פי משלי ,ו ,כג.
 .14בבלי ,שבת ,פט ,א.
 .15איוב ,כח ,כג.
 .16שמות ,לא ,יח.
 .17תהילים ,א ,ב.
 .18ראה פירוש האלשיך לתהילים ,שם.
 .19דברים ,כט ,כח.
 .20נבואת יחזקאל בפרק א נקראת בפי חז"ל "מעשה מרכבה".
 .21פרק ב ,משנה א.
 .22ירמיה ,ט ,יא-יב.
 .23ראה שמואל א ,יג ,יג-יד; שם ,טו ,כג.
 .24ראה שם ,טו ,כז-כח.
 .25אסתר ,ט ,כז.
 .26ראה לדוגמה :רבינו בחיי בן אשר" ,כד הקמח"  ,פסח )א( ,מהד" ח.ד שעוועל
ירושלים תש"ל ,עמ .שי.
 .27רש"י ל-ויקרא ,א ,ז ,ד"ה "ונתנו אש" ,ע"פ ספרא" ,דיבורא דנדבה" ,פרק ה ,י.
 .29שם.
 .28שמות ,כה ,א;
 . 30תהילים ,מד ,כא-כב.
 .31תהילים ,קיא ,י.
 .32בבלי ,ברכות ,יז ,א .בדפוסי התלמוד שלפנינו הגירסה היא" :לעושים לא
נאמר" ,אך ראה ב הגהות רנ"נ רבינוביץ דקדוקי סופרים ,שם ,אות ש ,שמציין ,
שבכל הדפוסים הישנים הגירסה היא "ללומדיהם" ,וכך גם בעין יעקב ובהגדות

התלמוד.

 .33זו דעת ר' טרפון .ראה ספרי ,עקב ,פיס' מא ,מהד' פינקלשטיין-הורביץ ,עמ;85.
בבלי ,קידושין ,מ ,ב .ושם המסקנה היא "שהתלמוד גדול" .וראה גם רש"י לבבא
קמא ,יז ,א ,ד"ה "מביא לידי מעשה" והתוספות ,שם ,ד"ה "והאמר מר"..
 .34משנה ,אבות ,א ,יז.
 .35משנה ,אבות ,ב ,א.
" .37למה אירא בימי רע".
 .36תהילים ,מט ,ו;
 .38ראה בבלי ,עבודה זרה ,יח ,א; תנחומא ,עקב ,א.
.39ויקרא ,יט ,ד.
 .40משלי ,ה ,יד.
 .43שם ,מג.
 .42שם ,מה;
 .41שמואל א ,יד ,כז;
 .44אסתר ,ג ,ח.
 .45שמות ,טו ,כה.
 .46ראה רש"י ,שם ,ד"ה "שם שם לו" .ומקורו כנראה בסדר עולם זוטא ,ד ,כא.
ראה גם רמ"מ כשר ,תורה שלמה לשמות ,שם ,הערה רסט וכן פירושי ר' בחיי
ובעל הטורים לשמות ,שם.
 .47ראה מכילתא ,ויסע ,פרשה א ,מהד' הורביץ-רבין ,עמ 156-155 .ומובא ברוב
הפרשנים.
 .48ראה בעל הטורים ואלשיך לשמות ,שם.
 .50שם ,כד.
 .49תהילים ,יח ,כג;
 .51אסתר ,ח ,טז.
 .52נראה כי הכוונה היא ,שלא שלחו ידם בביזה כדעת הפרשנים" ,שלא חמדת
הממון הניעם".
 .53ראה ירושלמי ,מגילה ,א ,ה ]ז[ )דף ע ,ע"ד(.
 .54אסתר ,ט ,כב.
 .56שם ,ז ,א.
 .55בבלי ,מגילה ,טז ,ב.
 .57אסתר ,ח ,יז.
 .58פרק קיט ,פסוק קסב .וראה בבלי ,מגילה ,טז ,ב.
 .59דברים ,כח ,י.
 .60ראה דברי הרמ"א בשולחן ערוך ,או"ח ,תרצה ,ב.
 .61תהילים ,קלה ,כא.
..............................................................................................................
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מראה מקורות וביאורים לדרשה התשע עשרה לשבת הגדול
על ידי שמעון קומר

 .1על הפירושים לשמו של שבת הגדול ראה :רמ"מ כשר ,תורה שלמה ,יא ,ניו יורק תש"ו,
מילואים ,עמ .קפא -קפג .ראה גם רבי אליעזר אשכנזי הרופא ,מעשי מצרים ,פרק טו.
 .2על פי שמות ,יב ,ג.
 3ראה בבלי ,שבת ,פז ,ב ,ובתוספות ,שם ,ד"ה "ואותו יום ,חמישי בשבת היה";
י.גיליס ,תוספות השלם ,ירושלים תשמ"ח ,עמ .נב ,סעיף ב ,ע"פ שמות רבה ,טז ,ג.
 4ראה פסיקתא רבתי ,פט"ו ,מהדורת מ .איש שלום ,עח ,ב.
 5ראה תוספות ,שבת ,שם; ספר האורה המיוחס לרש"י ,מהד' ש .בובר ,לבוב תרס"ה ,ח"ב
 .7שם ,יב ,כא.
 .6שמות ,ח ,כא -כב.
 .8תהילים ,צז ,ז.
 .9שמות רבה ,טז ,ג.
 .10במדבר ,יא ,כג.
 .11ראה מדרש הגדול לבראשית ,מו ,לד; שם ,שמות ,ח ,כב;
פירוש הרד"ק לבראשית ,מג ,לב; חזקוני ,לבראשית ,מו ,לד;
רלב"ג ואבן עזרא לשמות ,ח ,כב;
 .12ראה רמב"ן ,שמות ,יב ,ג.
 .13ראה אברבנאל לשמות ,יג ,ד; וראה גם רבנו בחיי ,שם.
 .14ראה רלב"ג לשמות ,יב ,ה" ,התועלת השלישית" ; כלי יקר ,שמות ,יב ,ב;
עקדת יצחק ,שער לח ,מהד' ח"י פאללאק ,פרסבורג תר"ט ,דף מח ,א.
 .15שמות ,י ,ב; וראה פי" האברבנאל ,שם ,מהד' א .שוטלנד ,ירושלים תשנ"ז ,עמ,140.
ד"ה "ואמר לו".
 .16ראה אברבנאל לשמות ,ג ,מהד' א.שוטלנד ,עמ ,34.ד"ה "השאלה העשרים וארבע".
 .17שמות רבה ,כג ,ב.
 .18תהילים ,קו ,ז.
 .19דרשננו רומז כאן כנראה ליסוד האמונה הנוצרית ולמופתים המיוחסים לישוע ,כדוגמת
ההליכה על גבי המים .
 .20שמות ,ד ,ט.
 .22שם ,פסוק ג .
 .21על פי דברים ,יג ,ב.
 .23ראה מלכים א ,יח ,כב -לט.
 .24ישעיה ,ז ,יא.
 .25ראה כתבי הרמב"ן ,פ' האמונה והבטחון ,ח"ד שעעוועל ,ירושלים תשכ"ד ,פרק י"ט,
עמ .תיג -תיד; רס"ג ,הקדמה להאמונות והדעות ,פרק ו; הכוזרי ,מאמר א ,יא.
לעומתם ראה דעת הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ,ח .א.
 .26ראה פי' האברבנאל לשמות ,שם ,פרק ד ,עמ ,62.ד"ה "ואמנם היתר השאלה העשרים
וארבע" ,ומביא מעין זה בספריו :מפעלות אלוקים ,מהד' מכון אוצר הפוסקים ,ירושלים
תשנג ,עמ .רצז -שג; ראש אמנה ,מהד' מ.קלנר ,רמת גן תשנ"ג ,פרק יא ,ההקדמה
התשיעית ,עמ .87 .ראה גם רס"ג ,האמונות והדעות ,מהד' י.קפאח ,ירושלים תש"ל,
הקדמה ,פרק ו ,עמ .כד -כה.
 .27שמות ,יד ,לא .28 - .שם ,יב ,ז .29 - .שם ,פס' יג .30 - .שם ,פס' כב .31 - .שם ,פס' ט.
 .32ראה רבנו בחיי לשמות ,יב ,כג; וראה גם האלשיך לשמות ,יב ,ז.

 .34שם ,יח ,ז.

 .33שמואל א ,לא ,י.
 .35צ.ל .פרק יח ,פסוק ח.
 .36ראה פירוש כלי יקר לר' שמואל לניאדו ,ירושלים תשנב ,לשמואל א ,פרק יח ,עמ485..
 .37ראה שמואל א ,טו ,כח.
 .38שמות ,יב ,י.
 .39דברים ,ד ,כה.
 .40שמות ,לב ,כ.
 .41ראה דניאל ,ב ,מח.
 .42שם ,ג ,טו .דרשננו מתיחס לסיפור על חנניה ,מישאל ועזריה ,אשר ציווה נבוכדנצר
להשליכם לאש ,עקב סירובם להשתחוות לצלם.
 .43כמה פרשנים העלו תמיהה זו באופן שונה .על פי שיטתם ,כיצד יתכן ,שדניאל עצמו
לא הושלך אל הכבשן ,שהרי ללא ספק גם הוא לא השתחווה לצלם .ראה פירוש
אבן עזרא לדניאל ,ג ,יב; פירוש הרס"ג לדניאל ,מהד' י .קאפח ,י -ם תשמ"א ,עמ .ע.
 .44דניאל ,ב ,מו -מח.
 .45בבלי ,סנהדרין ,צג ,א.
 .46שמות ,יב ,מו.
 .47הזהר ,שם ,ח"ב ,דף מא ,ע"ב.
 .48במדבר ,לג ,ד.
 .49ראה מכילתא ,בא ,מהד' הורביץ -רבין ,פרשה  ,1עמ ;20.תוספתא ,פסחא ,ה,ג;
בבלי ,פסחים ,ע ,א; רמב"ם ,הלכות קרבן פסח ,ח ,ג.
 .50שמות ,יב ,יא.
 .53שם ,מט.
 .52שם ,מד.
 .51שמואל א ,יז ,מג.
 .54ראה ויקרא רבה ,י ,ז; שיר השירים רבה ,ד ,ד ,ה; מדרש תהילים ,יח ,לב .שם מוסבר,
שדוד חסך מרחק כפול מגובהו של גולית ,שהיה  6אמות וזרת .וכן ברש"י לשמואל ,שם.
 .55ראה מדרש תהילים ,שם ובמקבילות; ומובא בפירוש הרד"ק לשמואל ,שם.
 .56ויקרא ,כו ,ל.
 .57ראה אברבנאל לשמות ,יב ,יא.
 .58מכילתא דרבי ישמעאל ,בא ,מסכתא דפסחא ,פרק ז ,מהד' הורביץ -רבין ,עמ23-22. .
 .59שיר השירים ,ב,ט.
 .60ישעיה ,נב ,יב.
 .61שיר השירים ,שם ,ח.
 .62ראה רש"י לבראשית ,מב ,ב ,על פי בראשית רבה ,צא ,ב) ,מהד‘ אלבק ,עמ1109 ,441 .
בהערות( ובמדרשים אחרים.
 .63בראשית טו ,יג.
 .64שמות ,יב ,מ -מא.
 .65ראה סדר עולם ,ג; מכילתא ,שם ,פרק יד ,עמ ; 50.וראה גם רש"י ,אבן עזרא ורמב"ן
לשמות ,יב ,מ; רלב"ג ורד"ק לבראשית ,טו ,יג; רמ"מ כשר ,תורה שלמה לבראשית,
טו ,יג ,הערה קמא -קמב; ר' אליעזר אשכנזי ,מעשי מצרים ,פ' יז ,ד"ה "אבל יתכן לדעתי"
 .66ראה פסיקתא דרב כהנא ,החדש הזה ,מהד' מנדלבוים ,ניו יורק תשמ"ז ,עמ.88 .
 .67שמות ,יב ,לז.
 .68שתי מידות מרחק ,שאורכן שונה מתקופה לתקופה ומאזור לאזור.
 .69על פי המכילתא ,שם ,עמ49. .
 .70על פי זכריה ,יג ,.ב.
 .71ישעיה,שם ,פרק ב ,פסוק יח.
 .72תהילים ,פט ,נג.
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. יח, ח, שמות.40
. פסוק ג, שם.41
.19 – 11  הערות,19  ראה דרשה.42
.1  ראה הערה.43
. טו, מיכה ז.44
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מראה מקורות לדרשה העשרים – א" דפסח שחל בשבת
על ידי שמעון קומר
; ראה גם פירוש האבודרהם* להגדה. מנוסח ההגדה של פסח.1
17 . עמ, ירושלים תשך, דניאל גולדשמידט,והגדה של פסח
 פסוק ד, שם.3
; ג,יג, שמות.2
. יג, טו, בראשית.4
." ד"ה "ואחרי ההודאה, יב, טו, ראה האברבנאל לבראשית.5
. יג,( יג; תנחומא ישן )בובר, ראה תנחומא לקדושים.6
. שם, וראה פירוש הרא"ש. א, לב, נדרים, בבלי.7
; שם, ראה פירוש הרד"ק.10
; שם, ראה רש"י.9
; יד, יד, בראשית.8
." "וגר שנתגייר כקטן נולד דמי: א, כב, יבמות,וראה גם בבלי
. יג, יג, ראה רש"י ורמב"ן לבראשית.11
; י, ויצא, ע"פ תנחומא, שם, יד; וראה גם פירוש רש"י, יג, ראה בראשית.12
. ע"א, דף י,איש שלום. מהד' מ, ג, כא; פסיקתא רבתי, ויצא,(תנחומא ישן )בובר
. א, לב, נדרים,בבלי.13
. טז, שם.15
;  כא, יד, בראשית.14
. י, יב, רמב"ן לבראשית.16
." "ובנים לא יומתו על אבות: טז, כד, ראה דברים.17
.5  ראה הערה.18
. כד, לז, ראה בראשית.19
. כב, א, ראה שמות.20
;413 ,409 . עמ, פינקלשטיין. מהד, פיס' שנב, ראה ספרי לדברים.21
. ב, קיח, זבחים,בבלי
. יב, לג, דברים.22
. לד, יד, ראה במדבר.23
 . לא מצאתי את המקור לפירוש זה.24
. יד, טו, שם.27
; כ, יח, שם.26
; כח, מז, בראשית.25
. ד – ט, כז, תהלים.28
. יב, צד, תהלים.29
. יא, ח, משלי.30
. טז, לב, שמות.31
. דרשננו ציטט את הפסוק בשינוי קטן. פסוק כב, כט, ישעיהו.32
. כג, שם.33
.29  ראה הערה.34
. ל, ו, י; שם, ד, ראה שמות.35
. נהוג ללמוד בכל שבת בין פסח לשבועות פרק אחד מתוך מסכת אבות.36
. יא, ו, אבות, משנה.37
. פסוק ז, פרק מג, שם.38
. ד, יג, ח; שם, יב, ראה בראשית.39
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מראה מקורות לדרשה העשרים ואחת בפסח
עובד על ידי שמעון קומר
 .2שם ,סעיף א.
 .1ראה שו"ע או"ח ,תמז ,ד ;
 .3ראה מאמץ כח* ,דרשה יז ,קמה ,א; שם ,דרשה יח ,קנ ,א.
 .4על פי הבבלי ,ברכות ,יז ,א .וראה רש"י ,שם ,ד"ה "שאור שבעיסה".
 .5ראה בראשית רבה ,ט ,ז ,מהד' תיאודור אלבק ,עמ.72 .
 .6ישעיה ,מה ,יח.
 .8שם ,לא ,יט.
 .7בראשית ,לה ,ב -ג ;
 .9תהלים ,פא ,י.
 .10ראה בבלי ,שבת ,קה ,ב .וכן עקדת יצחק לר' יצחק ערמה ,שער כז ,תשובה לספק יב,
מהד' ח.י פאללאק ,פרסבורג תר"ט ,דף ריב ,א.
 .11ראה מאמץ כח* ,דרשה יז ,קמה ,ב  -קמו ,א.
 .12בראשית ,כב ,ט.
 .13בראשית רבה ,נו ,ה; פסיקתא רבתי ,מ ,מהד' מ .איש שלום ,דף קע ,ב.
 .14שמות ,ל ,כ.
 .15במדבר ,ח ,ב.
 .16משלי ,ו ,כג.
 .17שיר השירים ,פרק ז ,יב -יג .הציטוט תוך כדי דילוגים על חלקי משפט.
 .18בבלי ,ברכות ,נז ,א ,ובמקבילות.
 .19ראה בבלי ,עירובין ,כא ,ב .שם מתפרש הנמשל באופן דומה ,אלא שהתלמוד,
ובעקבותיו גם המפרשים הבינו את הפסוקים בשיר השירים כפניה של הכנסת כלפי ה",
ולא כפי שהבין דרשננו.
 .21שם ,תהלים ,פסוקים כא -כב.
 .20ראה דרשה  ,18ליד הערה ;30
 .22אבות ,ד ,כא.
 .23בראשית ,כב ,ו.
 .24שמות ,כ ,כג .וראה פירוש הכלי יקר ,שם ,ובעוללות אפרים ,מאמר סה.
 .25שמואל ב ,ו ,כ.
 .26ראה במדבר רבה ,ד ,כ ,מהד' וילנא ,דף טו ,ע"א.
 .29שם ,פסוק יד.
 .28שם ,פסוק כב;
 .27שמואל ב ,שם ,פסוק כא;
 .30ראה פי' ר' ישעיה מיטרני ואברבנאל ,שם .אך לדעת הרד"ק לא היה זה מבגדי הכהונה.
 .31ירושלמי ,שקלים ,ה ,ב ]א[ ,דף מח ,ע"ד ]יט ,א[.
 .32בבלי ,פסחים ,לא ,ב ,בהקשר למשנה הדנה "בחמץ שנפלה עליו מפולת".
וראה טור ושו"ע ,או"ח ,תלג ,ח.
 .33משנה ,פסחים ,ב ,א .וראה בבלי ,תמורה ,לד ,א; טור ושו"ע ,או"ח ,תמה ,א.
 .34משלי ,ד ,כג.
 .35בראשית ,כז ,מא.
 .36בראשית רבה ,סז ,ח ובמקבילות.
 .37תהילים ,יד ,א.
 .38אסתר ,ו ,ו.
 .39מלכים א ,יב ,כו.
 .41שם ,כז ,א.
 .40שמואל א ,א ,יג;
 .42דניאל ,א ,ח.
 .43בראשית ,ח ,כא.
 .44ראה הערה .22

 .45ראה הע'  ,35בתחילת הפסוק שם" :וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו".
 .46ראה הע'  ,39המשך הפסוק שם" :עתה תשוב הממלכה לבית דוד".
 .47ראה הערה .38
 .48חבקוק ,ב ,ד.
 .49ראה הע'  .40בפ' זה מסופר ,כי פנינה ,צרת חנה ,ילדה ואילו חנה היתה חשוכת ילדים.
 .50ראה הערה .41
 .52שם ,פסוק ח; וההמשך "אשר לא יתגאל בפת המלך".
 .51ראה דניאל ,א ,ה;
 .53לא מצאתי את המקור לסיפור זה.
 .54על פי יחזקאל ,יא ,יט; שם ,לו ,כו.
 .55ראה לדוגמה :קהלת ,א ,ב; שם ,יב ,ח.
 .56בראשית ,לז ,ו -ז.
 .57דניאל ,ד ,לב – והתרגום".. :וכל יושבי הארץ כלא נחשבו".
 .58בבלי ,יומא ,כ ,ב.
 .59פירוש חבצלת השרון לר' משה אלשיך לדניאל ,ד ,לב.
 .60תהילים ,לז ,י.
 .61ישעיה ,נה ,א.
 .62בבלי ,סוכה ,נב ,ב ובמקבילות.
 .63ראה שמואל א ,יז ,מ.
 .64בבלי ,שבת ,פט ,א.
 .65במדבר ,כא ,ח.
 .66ראה בראשית ,כז ,לג.
 .67בראשית רבה ,כז ,ב.
 .68בראשית רבה ,מד ,כא.
 .69תהילים ,סו ,יב.
 .70ראה בבלי ,עירובין ,יג ,ב; וראה גם ספר העיקרים לר' יוסף אלבו ,מאמר ד ,פרק כט.
 .71חס ושלום .הודפס באותיות עבריות מרובעות ולא בלטיניות.
 .72על פי זכריה ,יד ,ח " :והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים".
 .73שם ב ,ט.
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. ז, יב, בראשית.34
. ז, יב, שם, ה; וראה גם הרמב"ן, יב, ראה אברבנאל לבראשית.35
. ג, ז, אסתר.36
. טז, שם.38
; טו, ב, בראשית.37
: ד"ה, טו, ב, וראה פירוש הרד"ק לבראשית. אינו ברש"י, דרשננו טעה.39
;87 . עמ, פינקלשטיין. מהד, מא, דברים, על פי ספרי,""לעבדה ולשמרה
. שם,ורבנו בחיי
. יב, נא, תהילים.40
.21  ראה בדרשה.41
. יד, א, שמות.42
. ספק ג, ב, דף לד,* ראה מעשי מצרים.43
. יא, ט, במדבר.44
.כ- יט, ז, ראה שופטים.45
. כא, א, שם.48
; כא, שם.47
; יט, א, ראה איוב.46
. א, טו, שמות.49
. א, לט, פסחים, בבלי.50
..………………………………………………………………………………
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מראה מקורות לדרשה העשרים ושתיים לחג הפסח
עובד על ידי שמעון קומר
. ז, יח, שמואל א.1
. ה, י, פסחים, מקורו במשנה.2
. יז, יא, תהילים.3
. יח, ב, יהושע.4
. כג, שם.6
;  כז, יב, שמות.5
,שוטלנד.א. מהד, השאלה החמישית, יב, ראה פירוש האברבנאל לשמות.7
, ; וראה גם בספרו זבח פסח קרימונה שי"ז153. עמ, תשנ"ז,ירושלים
.שער צ"ה
;38. עמ,רבין-הורביץ. מהד, פרשה יא, מסכתא דפסחא, מכילתא דרבי ישמעאל.8
 חלק,* וראה בספר מעשי ה' לר' אליעזר אשכנזי. א, ס, בבא קמא,בבלי
. א, דף לו, ד"ה "רבן גמליאל" ; זבח פסח,מעשי מצרים
. כג, יב, יב; שם, יב, ראה שמות.9
. ה, טו, ראה שמות רבה.10
. ג, ב, ירמיה11
. פסוק כ"ג, ראה שם.14
; פסוק כ"ז, שם.13
; יב, שמות יב.12
. שם,* ראה זבח פסח.15
. לג, שם.17
; ל, יב, שמות.16
; יתכן ודבריו מכוונים כלפי אוריאל דה קוסטה וההולכים בדרכו.18


. פסוק ה, פרק ח.19
." "אהלך די אנת פלח לה בתדירא הוא ישזבנך: ובמקור, יז, ו, דניאל.20
 וראה גם בהקדמתו למסכת אבות. ג, ג, הלכות דעות, ראה משנה תורה.21
. פרק ה,()שמונה פרקים
. יב, ב, אבות.22
.כז- כד, ג, ראה דניאל.23
. ו, לב, תהילים.24
. ה, כא, ויקרא רבה.25
.217. עמ, ניו יורק תש"י, ראה חיבור התשובה לר' מנחם המאירי.26
. יא, ד, אבות.27
. יג, יב, שמות.28
. כג, מד, ראה בראשית.29
. א, דף לה,* ראה מעשי מצרים.30
.69  אחרי הערה,19  דרשה.31
 ; מיהו רבי יהודה המוזכר כאן, לא ברור לי.32
.22 . עמ,רבין- הורביץ. מהד, ז, מסכתא דפסחא, בא, מכילתא דרבי ישמעאל.33
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Gotes penink
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241

. טו, טו, שם.32
. פסוק יט.33
. טו, ז, מיכה.34
. יד, בראשית טו.35
. ה, מד, כדעת רב הונא בבראשית רבה.36
. א, כד, בראשית.37
. א, קמא, ב; שם, טז, בבא בתרא, בבלי.38
.ד- א, כה, שם.39
. יב, כא, שם.40
;75 . עמ, ליברמן. מהד, ג, ו, כתובות, ראה תוספתא.41
. קיג, אה"ע, א; טור, סח, כתובות,בבלי
…" "תסובב.ל. וצ, פסוק כא, פרק לא.42
 אשר עליהן," "כי ברא ה" חדשה בארץ: כוונתו למילים שקודמות לאלה.43
ל נטש את עמו ובחר- כי הא,מבססת התיאולוגיה הנוצרית את אמונתה
. בנוצרים,בהם
. ז, לו, במדבר.44
......................................................................................................
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מראה מקורות לדרשה העשרים ושלוש לפסח
עובד על ידי שמעון קומר
.Elefante –  דרשננו תרגם כאן "ראם" = פיל. כב, כג, במדבר. 1
. יא, טו, שמות.2
. לה – לו, יב, שם.3
." ושם מסתיים הפסוק "נאום ה. ח, ב, חגי.4
. א, צא, סנהדרין, בבלי.5
. לז, כה, תהילים.6
. יג, א, שמות.7
. כג ובמקבילות, בהעלותך,( ב; תנחומא )בובר, יא, סוטה, בבלי.8
. יג, יט, ויקרא.9
. טו, כד, דברים.10
. כי יש כאן שיבוש דפוס בטקסט הפורטוגזי, נראה.11
J.R.Marques da Costa- O Livro dos Proverbios Portugueses, : ראה.12
Lisboa

1999, p. 166

. ח, עח, תהילים.13
. טו, משפטים, ח; תנחומא, כב, ראה במדבר רבה.14
… " ד"ה "בראשית, א, א, רש"י* לבראשית.15
 כדי למקד את דבריו, דרשננו דילג על חלקי פסוק.ב- א, פרק ו.16
.לנושא
.637 . עמ, חלק ב, תרמ"ג, לונדון, המסורה, ראה כ"ד גינסבורג.17
. ב, ט, ישעיה.18
…" "לקול בכי העם.ל. וצ. יג, ג, עזרא.19
..." "ושבחתי.ל. וצ. טו, ח, קהלת.20
. ח, לא, תהילים.21
. ז, ד, ראה דברים רבה.22
. י, א, שמות.23
. א, יא, סוטה, ראה בבלי.24
, ז, לו, וראה גם רש"י * לבראשית. יג, פב, ראה בראשית רבה.25
…"ד"ה "ולא יכלה
. טז, ח, שמות.26
. ה, יד, שם.27
. ז, י, שם.28
…" ד"ה "כדריש לקיש, ורש"י שם, א, ג, ראש השנה, ראה בבלי.29
.יד- יג, טו, דברים.30
. כג, יד, ראה שם.31
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מראה מקורות וביאורים לדרשה העשרים וארבעה
שבת לפני שבועות – פרשת במדבר
על ידי שמעון קומר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1א .שם ,ע"פ פירוש האבן עזרא והרמב"ן בעקבותיו.
במדבר ,ב ,ב;
שיר השירים ,פרק ב ,ד.
ראה שולחן ערוך ,או"ח ,תכח ,ד.
שיר השירים ,ה ,י.
במדבר רבה ,ב ,ג.
הושע ,יד ,ג; וראה רש"י שם.
מכאן ניתן להסיק ,כי הדרשה נאמרה בשנה ,בה חל שבועות ביום א' בשבוע.


.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

פסוקים ד – ט.
ראה רד"ק ,שם ,פסוק י.
במדבר ,יב ,ג.
שמות ,יט ,ב.
ראה תנחומא )בובר( ,פרשה יתרו ,ט .ראה גם מכילתא דרבי ישמעאל,
פר' יתרו ,מסכתא דבחדש ,פר' א ,מהד' הורביץ-רבין ,עמ.206 .
במדבר ,ב ,ב.
נראה לי ,כי כוונת דרשננו לחלוקים בדעות ,או אף בין אנוסים לשעבר לבין
כאלה שנולדו כיהודים; אך העיקר שעתה הם מאוחדים באמונתם ובלבם.
ראה פי' אבן עזרא למדבר ,ב ,ב -,ובמדבר רבה ,ב ,ז .שם במקום נשר = נחש.
יחזקאל ,א ,י.
הכוונה להפטרה של שבועות.
ראה ר" יצחק עראמה ,עקדת יצחק ,שער עב ,מהד' ח"י פאללאק ,פרשבורג
תר"ט ,דף י ,א.
עקדת יצחק ,שם.
בעל העקדה מפנה למורה נבוכים ,ב ,י ; גם ג ,א .וראה הערת פאללאק ,שם.
ראה פי' ר' מנחם ריקאנטי על פ' במדבר ,ד"ה "איש על דגלו";
ראה גם מתנות כהונה על מדרש דברים רבה,ה ,יב ,ד"ה "מיכאל כולו שלג";
זהר ,חלק ג" ,קיח ,ב.
פרקי דרבי אליעזר ,פרק ד;
בראשית ,מא ,ב.
הכוללים את ארבעת הדגלים.
שמות ,יב ,לז.
ראה מכילתא ,בא ,מסכתא דפסחא ,פי"ד ,מהד" הורביץ-רבין ,עמ.48 – 47 .
תהילים ,קיד ,ג.
עובדיה ,פסוק יח .ושם נאמר "בית יעקב אש ובית יוסף להבה".

 .28ישעיה ,מא ,טז.
 .29ראה פירוש האברבנאל ליחזקאל ,א ,ה.
 .30ראה בראשית ,יט ,א.
 .31מלכים ב ,יט ,לה; ישעיה ,לז ,לו.
 .32משלי ,פרק יד ,ד.
 .33תהילים ,,צא ,יא.
 .35שם ,ד,ו.
 .34דברים ,לב ,יא;
 .36ירמיה ,יא ,טז.
 .37ישעיה ,ב ,ג.
 .38במדבר ,לא ,ג.
 .39ראה רש"י ,שם ,ד"ה "אנשים" ,על פי מדרש תנחומא ,מטות ,ג.
 .40שמואל ב ,יט ,כא.
 .41ראה פירוש הרד"ק ,שם ,על פי מדרש שוחר טוב ,ג ,ג.
 .42ראה רש"י לבראשית ,,א ,א ,ד"ה "בראשית ברא" ,ע"פ ויקרא רבה ,לו ,ד.
 .43דברים ,לג ,יז.
 .44תהילים ,קיז ,א-ב.
 .45זהר ,חלק ב ,קנב ,ב.
 .46שיר השירים ,פרק ז ,א.
 .47ראה בראשית רבה ,סו ,ב.
 .48ילקוט שמעוני ,חלק א ,רמז תרפ"ד על פי תנחומא) ,בובר( ,במדבר ,יא.
 .49אבות ,ב ,ה.
 .50תהילים ,קג ,כ.
 .51על עורפו של השור מניח אדונו עול ,אליו מחברים את מוטות המחרשה.
 .52אבות ,ה ,כ .ושם " :יהודה בן תימא אומר – הוי עז כנמר" וכו".
 .53במדבר רבה ,ב ,ג ,ד"ה "דבר אחר -ודגלו עלי אהבה".
 .54שיר השירים ,ב ,ד.
 .55ראה הקדמת האברבנאל לפירוש על יחזקאל ,ד"ה "והדרך השלישי".
 .56ראה ירמיהו ,ד ,ז" :עלה אריה מסבכו" ופירושו של רש"י ,שם.
 .57דברים ,כח ,מט .וראה פירוש האברבנאל לדברים ,שם.
 .58שמות ,טו ,א.
 .59שמות רבה ,כג ,יג.
 .60אבות ,ו ,ב.
 .61ראה בבלי ,שבת ,פט ,ב; מדרש לקח טוב ,ג ,א.
וראה גם דרך חיים למהר"ל מפראג ,על אבות ,שם.
 .62ראה בבלי ,שבת ,פח ,ב ,מאמר בשם אותו רבי יהושע בן לוי;
וראה גם מדרש שמואל לאבות ,שם.
 .63ראה פירוש רש"י לאבות ,שם.
 .64משלי ,יא ,כב.
 .65שמות ,לב ,טז.
 .66במדבר ,כא ,יט.
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מראה מקורות וביאורים לדרשה העשרים וחמש
שנדרשה ביום של שבועות
על ידי שמעון קומר
 .3שם ,יט ,טז.

 .2שם ,כ ,א;
 .1ראה שמות ,יט,כ;
 .4צ.ל .הפרק החמישי ,משנה א.
 .5ראה פסיקתא ,כא" ,י' הדברות קמייתא" .וראה גם אלשיך ,שמות ,כ ,ב,
ד"ה "ועל דרך הפשט" ; כלי יקר ,שמות ,כ ,א ,ד"ה "והיו דברות אלה
עשרה".
 .6שם ,פסוק ו .והעניין כולו בבלי ,מגילה ,כא ,ב.
 .7ראה דרשה  ,20ליד הערה .38
 .8משנה תורה ,הלכות יסודות התורה ,ב ,ז.
 .9ראה עקרים ,ב ,יא.
 .10לא מצאתי מושג זה .וראה עקדת יצחק ,שער מה ,מהד .ח"י פאללאק,
קיא ,א.
 .11זהר ,חלק ב,דף קסא" - ,הסתכל באורייתא וברא עלמא" .
 .12ראה רבנו בחיי לשמות ,ב ,יז ,מהד .ח"ד שעוועל ,עמ .רב-רג.
 .13שמות ,כ ,יט.
 .14ראה פירוש דרשננו בסוף דרשה  .26וראה אברבנאל לשמות ,כ ,ב,
ד"ה "המעלה השלישית".
 .15ראה עקדת יצחק ,שם.
 .17שם ,יג-יד.
 .16שמות ,כ ,ב-יב.
 .18ראה אברבנאל לשמות ,כ ,יג ,מהד .א .שוטלנד ,ירושל' ,תשנ"ז ,עמ329-330.
 .19ראה רמב"ן לשמות ,כ ,ז.
 .20ראה אברבנאל ,שמות ,כ ,יב ,עמ328. .
 .21ראה אבן עזרא* לשמות ,כ ,ב ,ד"ה "שאלני ר' יהודה הלוי"; ספר הכוזרי,
מאמר א ,כה; רבנו בחיי ,שמות ,כ ,ב ,ד"ה "אשר הוצאתיך מארץ מצרים";
חזקוני ,שם ,ד"ה "אשר הוצאתיך"; כלי יקר ,שמות ,כ ,א ,ד"ה "ומה
שנאמר"; גור אריה ,בראשית ,א,א.
 .22שמות ,ח ,טו.
 .23לא מצאתי את המקור .וראה רבנו בחיי ,שמות ,ח ,יח;
כלי יקר ,שמות ,ז ,יז.
 .24ראה רלב"ג ,פרשת יתרו ,ביאור דברי הפרשה ,מהד .ב .ברנר ,עמ.332 .
 .25ראה דרשה  19לפסח ,ליד הערה  ,13גם דרשה  20לפסח ,ליד הערה 35.
 .26שמות ,כ ,ג.
 .27ראה רלב"ג ,עמ 333.
 .28מטבע לשון זה נמצא בעקדת יצחק ,שער קד ,מהד .ח"י פאללאק ,קלח ,א.

 .30שם ,ה .וראה פירוש הרמב"ן לשמות ,כ ,ה ,ד"ה "כי אנכי ה'" ,שפירש
בדומה לכך.
 .31שם ,ז.
 .32דברים ,לג ,כז.
 .33הושע ד ,פסוקים ב-ג.
 .34ראה בפירוש כלי יקר לשמות ,כ ,ז ,ד"ה "וטעמו של דבר"; אלשיך ,שם.
 .36שם ,ט.
 .35שמות ,כ ,ח.
.37ראה עקדת יצחק ,שער מה ,דף קיד ,ב.
 .38ראה אברבנאל לשמות ,כ ,ט ,עמ.326 .
 .39ראה מורה נבוכים ,ח"ב ,כה ; "דרשת תורת ה" תמימה" ,בתוך כתבי
הרמב"ן ,מהד .ח"ד שעוועל ,ירושלים ,תשכ"ג ,ח"א ,עמ .קנח;
ספר העקרים לר' יוסף אלבו ,מאמר א ,פרקים יב ,כג.
 .40ראה אברבנאל ,שם; רמב"ן לבראשית ,ב ,ג :כלי יקר ,לבראשית ,ב ,ג.
 .41מתוך ברכת "יוצר המאורות" בתפילת שחרית.
 .42ראה שמות ,כ ,יב.
 .43דברים ,לב ,ז..
 .44ראה אברבנאל לשמות ,כ ,יב.
 .45ויקרא ,יט ,לב.
 .46ראה מכילתא דר'ישמעאל יתרו ,מסכתא דבחדש ,מהד .הורביץ-רבין עמ233 .
ואברבנאל ,שם ,כ ,יג;
 .47תהילים ,צ"ד ,פסוקים ו-ז.
 .48משלי ,כט ,פסוק כד.
 .49שם ,פרק ל ,פסוקים ח-ט; וראה רש"י ,שם.
 .50שו"ע ,חושן משפט ,כח ,ה.
 .51דף לא ,ב ,ובספרא ,קדושין ,פרשה א .אמנם את הניסוח הזה כלשונו
מצאתי רק בחידושי הרשב"א* ליבמות ,ו ,א ,ד"ה "מה להנך" .
וראה גם כלי יקר לשמות ,כ ,יג ,ד"ה "כבד את אביך".
 .52ראה פירוש החזקוני לשמות ,כ ,ב
 .53ישעיה ,נד ,יג.
...........................................................................................................
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 .29שמות ,כד
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מראה מקורות וביאורים לדרשה העשרים ושש בחג השבועות
על ידי שמעון קומר
 .1תהילים ,מ ,ו.
 .2ירושלמי ,ראש השנה ,פרק א ,הלכה ג ,דף נז ,ע"ב )בדפוס וילנא ,ז ,ב(.
 .3ראה פירוש קרבן העדה לירושלמי ,שם ,ד"ה "שומרה".

 .4בירושלמי = נגר.
 .5בירושלמי = רופא.
 .6בראשית ,א ,ה.
 .7ראה עקידת יצחק ,שער ג ,הספק החמישי ושם ,המאמר הראשון ,דף כד ,ב;
אברבנאל ,בראשית ,א ,השאלה הט'; רבנו בחיי ,בראשית ,א ,יג;
מורה נבוכים ,ח"ב ,פרק ל ,מהד .י.קאפח ,עמ .שפ.
 .8תהלים ,עד ,טז.
 .9יהושע ,פרק י ,פסוק יב.
 .10מלכים ב ,כ ,ט-יא.
 .11שמות ,י ,כג.
 .12שמות ,ג ,יב.
 .13ראה תנחומא) ,בובר( ,פרשת בא ,ח.
 .14בבלי ,ראש השנה ,כה ,א.
 .15משלי ,י ,כז.
 .16דברים ,ל ,כ.
 .17תהלים ,לט ,פסוק ה.
 .18רות רבה ,ג ,ב.
 .19דברים ,ד ,מ.
 .20בראשית ,כג ,א.
 .21תהלים ,לז ,יח.
 .22בראשית רבא ,נח ,א.
 .23תהלים ,קלט ,טז.
 .24דניאל ,ג ,כב-כה.
 .25במדבר ,טז ,ל.
 .26מלכים א ,יז ,פסוק א .27 .ראה שם ,פסוק ז.
 .28שם ,טז ,פסוק לד.
 .29דברים ,יא ,יז.
 .30ירושלמי ,סנהדרין ,פרק י ,הלכה ב ,דף כח ,ע"ב )בדפוס וילנא -נא,א(;
בבלי ,סנהדרין ,קיג ,א.
 .31ראה דניאל ,ו ,כא-כד.
 .32תהלים ,צא ,יג.
 .33בבלי ,שבת ,קנו ,א ובמקבילות.
 .35ראה דרשה  ,11ליד הערה .11
 .34ראה דרשה  ,19ליד הערה .14

 .36ראה יהושע ,י ,יב " -שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון".
 .37בראשית ,כח ,יב.
 .38שמות יב ,ג .וראה דרשה  ,19ליד הערה 12.
 .39שמות ,יט ,ד.
 .40ישעיה ,מא ,ב .וראה שם בתרגום ובמפרשים.
 .41ראה הערה 4.
 .42ראה מלכים א ,יז ,יז -כד .
 .43ראה מלכים ב ,ד ,יט-לז.
 .44ראה דרשה  ,19ליד הערות 64,63,62.
.45שמואל ,ב ,כג ,ג.
 .46ראה בבלי ,מועד קטן ,טז ,ב.
 .47דברים ,לג ,כו.
 .48ראה בראשית רבא ,עז ,א.
 .49ראה שמות רבה ,נב ,ה ,ובמקבילות .וראה גם להלן ,בתחילת דרשה 27.
 .50ראה במדבר ,יז ,יא-יד.
 .52שם ,פסוק יג.
 .51במדבר ,כה ,ג-ט.
 .53משלי טז ,יד.
 .54שמואל א ,כה ,כט .וראה דרשה  ,8ליד הערה 33.
.55תהלים ,יט ,ח.
 .56ראה רמב"ם ,הקדמה לפרק חלק ,בתוך :י.שילת ,הקדמות הרמב"ם למשנה,
ירושלים תשנ"ב ,עמ .קלו.
 .58שם ,ג ,כג-כד.
 .57ראה בראשית ,ב ,ח.
 .59שמות ,לד ,לה.
 .61ראה רש"י שם ,ע"פ בבלי ,חגיגה ,יב ,א.
 .60בראשית ,א ,ד.
 .62אבות ,י ,א.
 .63ישעיה ,ס ,כא.
 .64ראה לדוגמה :עץ הדעת טוב לר' חיים ויטאל ,חלק א ,ירושלים ,תשס"א,
פ" ואתחנן ,דף רו ,ב ,ד"ה "כי תוליד בנים";
פרדס רימונים לר' משה קורדובירו שער לב ,פרק א;
שני לוחות הברית ,תולדות אדם ,בית חכמה )תניינא( ,חיפה תשנ"ז ,סימן רא.
 .65ראה זהר ,ח"ג ,כט ,ע"ב; עץ הדעת טוב ,פרשת יתרו ,דף עב ,ב,
ד"ה "ואם נפרש" ; פרדס רימונים ,שער א ,ז.
 .66תהלים ,לא ,כ.
 .67ראה משלי ,ג ,ח.
 .68במדרש תהלים ,ז ,ג" :תושיה זו תורה… שמתשת כח הגוף והעיניים".
וראה רש"י ,ביצה ,כה ,ב ,ד"ה "שהן עזים".
 .69ראה ויקרא רבה ,יב ,ג; מדרש תהלים ,יט ,טו ,ובמקבילות.
 .70ראה בבלי ,קידושין ,ל ,ב.
 .71שמואל א ,יז ,מ-נא .וראה דרשה  ,21ליד הערה .63
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 .37בראשית ,א ,א.
 .38ירמיה ,לג ,כה.

מראה מקורות וביאורים לדרשה העשרים ושבע
שנדרשה ביום של שבועות
על ידי שמעון קומר
 .1שמות ,יט ,א.
 .2בראשית ,א ,לא.
 .3רש"י ,בראשית א ,לא ,ד"ה ,יום השישי";
רש"י לשבת ,פח ,א ,ד"ה "מלמד שהתנה".
 .4שמות ,יט ,ה-ו.
 .5שיר השירים ,פרק ג ,יא.
 .6שיר השירים רבה ,פרשה ג ,יא ,ב; שמות רבה ,נב ,ה ,ובמקבילות.
 .7תהלים ,מזמור מה ,יא.
 .8שיר השירים ,פרק ה ,ב.
 .9ישעיה ,פרק נא ,ד.
 .10שמות ,ד ,כב.
 .11דברים ,לב ,ט.
 .12תהלים ,קלה ,ד.
 .13אבות ,ג ,יד ,ושם מדברי ר" עקיבא.
 .14דברים ,יד ,א.
 .15בראשית ,יז ,ז-ח.
 .16שמות ,יב ,מח.
 .17מלכים ב ,ה ,טו.
 .18ישעיה ,ו ,ג.
 .20שם.
 .19במדבר ,כג ,ט;
 .21שמות ,כה ,ח .וראה בתחילת הדרשה השביעית לשמחת תורה ,עמ.61 .
 .22לשמות ,כד ,י ,מהד' א .שוטלנד ,ירושלים תשנ"ז ,ד"ה "אבל השגת הזקנים".
 .24שם ,כד ,י.
 .23שמות ,כד ,א;
 .25ראה בבלי ,סנהדרין ,לח ,ב.
 .26בברכת "היוצר אור" שלפני קריאת שמע של שחרית.
 .27דברים ,יא ,יב.
 .28בבלי ,ברכות ,ז ,א.
 .31שם.
 .30שם לד ,י ;
 .29שמות ,לג ,טז;
 .32ויקרא ,כו ,מד.
 .33במדבר ,כג ,כא.
 .34תהלים ,מה ,יא-יב.
 .35שם ,פסוק א.
 .36ויקרא רבה ,לו ,ד ,תוך כדי שינוי בסדר המילים.

 .39תהלים ,ע ,ד .דרשננו תרגם כאן באופן שונה ממה שתורגם בתנ"ך פררה.
את המילה "תכנתי" ,מלשון "לכונן" תרגם כאילו נכתבה באות "ק" ,מלשון
"תקון" וכך תרגמתי אני .המילה "סלה" ,אינה מתורגמת כלל ברוב התרגומים.
 דרשננו נקט כדעת הסוברים ,כי פירושה "נצח"" ,לעד".
ראהThe Ladino Scriptures, Constantinople-Salonica [1540-1572], :
critical edition, M.Lazar (ed.), Lancester, California 2000.
 


 .40ויקרא רבה ,שם .וראה תנחומא )בובר( לבראשית ,ג;
רש"י לבראשית ,א ,א ,ד"ה "בראשית ברא".
 .41משנה ,עוקצים ,ג ,יב.
 .42משלי ,ח ,כא.
 .43משלי ,י ,כה.
 .44במובן של שותפה המקבלת מחצית מן הרווח.
 .45שיר השירים רבה , ,ג ,יא ,ב.
 .46במדבר ,יד ,יז.
 .47ראה איכה רבה ,א ,לג; פסיקתא דרב כהנא ,סליחות ,ד"ה "ד"א ויאחז יצחק";
וראה גם בדרשה השביעית ,עמ ,62 .ליד הערה .19
 .48דברים ,לב ,יח.
 .49ראה תנחומא) ,בובר( ,ויקרא ,יג ,ד"ה "ונפש" ,ובמקבילות.
 .50יהושע ,ז ,ה-ט.
 .51ישעיה ,מט ,ג.
 .52ראה פסיקתא רבתי ,י ,מהד' מ .איש שלום ,דף לה ,ע"ב.
 .53ישעיה ,מא ,טז.
 .54שיר השירים ,פרק ז ,פסוק ג.
 .55ראה ויקרא ,כג ,יז.
 .56רות ,א ,טז.
 .57ירמיה ,לא ,לב.
 .58תהלים ,פט ,נג.
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מראה מקורות וביאורים לדרשה העשרים ושמונה
פרשת ואתחנן ,שבת נחמו – שנדרשה בסגנון של חכמים
על ידי שמעון קומר.
 .1דברים ,ד ,לא.
 .2שיר השירים ,ו ,א.
 .3שיר השירים רבה ,ו ,א ,א ,עם שינויים .דרשננו שינה את סדר הדברים
בתרגום דברי המדרש" :מאחר שנדבק בי….מאחר שנדבקתי בו".
מחציתו של המשפט הראשון הלא מודגש בסוף הציטוט הביא דרשננו
בתרגום אך לא במקור ,וכך הודפס .התרגום לפורטוגזית מוזכר
בהדפסתנו באותיות מוקטנות בשורה יחידה.
 .4בהפטרה.
 .5מנחם אב.
 .6לא מצאתי מקור לשאלה.
 .7פסוק כא.
 .8פרק מ ,פסוק כא.
 .9שם ,פסוק ב.
 .10ראה תוספתא ,סוטה ,טו ,טו; בבלי ,תענית ,ל ,ב.
 .11ישעיה ,סו ,י.
 .12לפי מנהג הספרדים.
 .13פסוקים לב – לג.
 .14בבלי ,סנהדרין ,מד ,א.
 .15הכוונה לאשה הנזקקת ליבם מומר .ראה עקדת יצחק ,שער צז ,מהד' ח"י
פאללאק ,דף פב ,א; חידושי הרשב"א ליבמות ,כב ,א; חידושי הריטב"א,
שם ,מהד' ר.א.יפהן ,ירושלים ,ה'תשמ"ח והערת המהדיר שם ובמילואים,
טור ובית יוסף ,אבן העזר,
סימן יד;
קנז ,ד – ה.
 .16פירוש האברבנאל ליחזקאל ,כ ,לב .אין ספק שדרשננו הולך בדרכו של
האברבנאל המוצא בפסוקים אלה רמז לעניינם של אנוסי ספרד ופורטוגל.
 .17לא מצאתי מקור לקביעה זו.
 .18ילקוט שמעוני ,ח"ב ,שנט.
 .19ישעיה ,נב ,ג.
 .20פסוקים כא – כב.
 .21ראה ויקרא ,כו ,מד–.
 .22ראה מכילתא ,יתרו ,מסכתא דבחדש ,פרשה ג ,ד"ה "לעיני כל העם";
אברבנאל לשמות ,כ ,א ,מהד' א .שוטלנד ,ירושלים ,ה'תשנז ,עמ.301 .

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

ראה זהר ,ח"ב ,דף פד ,ע"ב.
ראה בבלי ,שבת ,פח ,ב; שמות רבא  ,כט ,ד.
פרק ה ,פסוק ו.
דברים ,ה ,ג.
שם ,כט ,יג.
ראה תנחומא ,נצבים ,ג; שם ,יתרו ,יא; עקדת יצחק ,שער צט;
אברבנאל לדברים ,כט ,הספק הראשון.
ראה רבנו בחיי ,דברים ,כט ,יג; פירוש הרקאנטי ,פרשת נצבים.

Mecubalapin 



.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

תהלים ,פח ,ו; בבלי ,שבת ,ל ,א; שם ,קנא ,ב.
ראה אברבנאל ,שם ,הספק הראשון ובפסוק ט ,מהד' א .שוטלנד,
ירושלים ,ה'תשנט ,עמ.465 .
ויקרא ,כה ,נה.
שמות ,כ ,ב; דברים ,ה ,ו.
שם ,פסוק ז.
שם ,פרק ו ,א.
ראה פירוש רבי עובדיה ספורנו לבמדבר ,כ ,ח.
תהלים ,פט ,נג.

Weener
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מראה מקורות לדרשה עשרים ותשע  -שבת נחמו
על ידי שמעון קומר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

לפי מנהג הספרדים .ראה דרשה  ,28ליד הערה .12
ישעיהו ,סו ,י.
ראה דרשה  ,28ליד הערה .6
מלאכי ,ג ,ו .וצ"ל "בני יעקב".
ירמיה ,לא ,לה.
ישעיהו ,מ ,א .וצ"ל "יאמר".
רבי יצחק אבואב בספרו מנורת המאור ,סימן רלו ,מתיחס לחילוקי הדעות
בענין זה בין המקובלים לבין הפילוסופים ,אמנם מתוך היבטים שונים מאלה
שמביא דרשננו.
צ"ל "ממעל"  .וראה רבי חיים ויטאל ,בספרו עץ הדעת טוב ,פרשת ואתחנן,
ד"ה "כי תוליד בנים"; הנ"ל ,ספר ליקוטי תורה ,פרשת בראשית ,ירושלים
תשכ"ג ,עמ.ז ,ד"ה "ובזה יובן"; ספר שני לוחות הברית=)של"ה( ,תולדות
אדם ,בית חכמה )תניינא( ,ריא.
איכה ,ג ,כד.
ראה רבי משה קורדובירו ,פרדס רימונים ,א ,ז; שני לוחות הברית ,חלק ג",
פרשת שלח ,תורה אור.
ראה הקדמת הרמב"ם לפרק חלק בתוך :הקדמות לפירוש המשנה ,מהדורת
מ.ד .רבינוביץ ,ירושלים תשכ"א ,עמ .קכה-קכו .ראה גם ביאורו של י .שילת
במהדורתו ,ירושלים תשנ"ב ,עמ .קנ"ז-ק"ס.
ראה רבי יוסף אלבו ,ספר העקרים ,מאמר ד'  ,פרקים כט ,לט-מא.
בענין זה עוסק חיבורו של  \ Semuel da Silvaשמואל דה סלוה )בהמבורג(:
 .Tratado da Imortalidale da Almaתרגומו של חיבור זה לאנגלית פורסם
ב  1993על ידי  H.P.Salomon + I.S.D.Sassonבתוך:
. Uriel da Costa, Examination of Pharaisaic Traditions
במהדורה שיצאה לאור בשפה הפורטוגזית בשנת  1982ע"י  , P.Gomesנוסף
כנספח חיבור קצר באותו ענין מאת . Mosse Raphael de Agilar
בראשית ,א ,כו.
ראה בבלי ,סנהדרין ,לח ,ב; בראשית רבה ,ח ,ג-ד.
בראשית ,ו ,ו.
אברבנאל שואל שאלה זו בפירושו לבראשית ,ו ,ה.
ראה פירוש רבנו בחיי לבראשית ו ,ו ,אשר מפרש בדרך דומה במעט.
ראה בבלי ,ערובין ,יג ,ב ,ושם "ועכשו שנברא יפשפש במעשיו".
דברים ,יד ,א-ב .ושם"…:לה" א-לוהיך".
שם ,ומקורם של דברים אלה בספר העקרים ,מאמר ד ,פרק מ.

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

המילה "בנו" נשמטה בדפוס.
שמות ,ג ,ו ,טו; שם ,ד ,ה.
טיעון זה נמצא גם בספרו של שמואל דה סילוה )ראה הע"  (12בענין
"השארות הנפש" בעמ ,445 .במהדורתו של ה.פ.סלומון.
מעמדות ליום השני ,ומקורו בבבלי ,ברכות ,סא ,ב.
ראה בפירושו של רבי אברהם סאראבאל \  A.Caravalלמעמדות ,ע"פ
התוספות בבבלי ,כתובות ,קג ,ב ,ד"ה "מזומן".
איוב ,פרק יג ,טו .בעלי המסורה הכריעו ,שהמילה "לא" בפסוק זה אמנם
כתיב ב"אלף" אך קרי ב"ויו".
ראה פירוש האברבנאל לויקרא ,כו ,ג ,התשובה הד'.
ראה רבי סעדיה גאון ,האמונות והדעות ,מאמר ט ,פרק ב ,מהד' י .קאפח,
ירושלים תש"ל ,עמ .רסד; ספר העקרים ,מאמר ד ,פרקים לט-מ; עקדת
יצחק ,מהד' ח.י .פאללאק ,פרשבורג תר"ט ,קמו ,א ,ד"ה -אמנם; פירוש
האברבנאל לויקרא ,כו ,ג .האברבנאל מציין ,כי כתב על ענינים אלה
בספרו צדק עולמים ,שער א ,פרק עט ,אלא הוא מעיד בעצמו בפירושו
לאבות ,פרק ד ,שחיבור זה אבד עוד בחייו.


 .29בבלי ,קידושין ,לט ,ב; חולין ,קמב ,א.
 .30ראה הלכות תשובה לרמב"ם ,ט ,א; הנ"ל ,הקדמה לפרק חלק ,בתוך:
הקדמות לפירוש המשנה ,מהד' י .שילת ,ירושלים תשנ"ב ,עמ .קלז.
 .31ראה פ' האברבנאל לויקרא ,כו ,ג ,התשובה הד'.
 .32שם ,התשובה הג'.
 .33רבי אברהם אבן עזרא.
 .34ראה בספר הפתגמים הפורטוגזיםO Livro dos Proverbios Portugueses :
J .R. da Costa (ed) Lisboa, 1999 , p. 115-116
 .35ראה פ' האברבנאל לויקרא ,כו ,ג ,התשובה הב .משל זה מובא גם ע"י
הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק ,שם ,עמ .קלה.
 .36ראה במדבר ,טו ,ל-לא "והנפש אשר תעשה ביד רמה… כרת הכרת הנפש
ההיא"… ; וראה עקדת יצחק ,שער ע ,שם ,דף קמז ,א.
 .37דברים ,לב ,מז.
 .38שמואל א ,כה ,כט.
 .39יחזקאל ,פרק יח ,כז.
 .40כאן שינה דרשננו ממשמעות פשט הכתוב ,לצורך הדרשה.
 .41ישעיהו ,פרק נז ,יח.
 .42תהלים ,כה ,יג.
 .43שם ,מט ,מז.
 .44משלי ,יד ,לב.
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 הערה מקדימה של המתרגם והמבאר שמעון קומר2
.לדרשה המיוחדת הראשונה אודות פרשת שופטים
פורטוגזית-ברקע לדרשה זו עומד הפולמוס שהתעורר בפזורה הספרדית
-( בדבר סמכותה של התורה שבעל17 – 16)  י"ז-במערב אירופה במאה ה ט"ז
. ששבו ליהדות גלויה, את ההשגות על זו העלו אנוסים לשעבר.פה
 מן1616  ששלח בשנת,"ביניהם היה גם אוריאל דה קוסטה או "אקוסטה
 ועליהן,איטליה- שאלות לקהילת הספרדים אשר בוונציה11 העייר המבורג
 תרט"ז, גייגר.השיב רבי יהודה אריה ממודינה ב "מאמר מגן וצנה" )מהדורת א
 אף הוא אנוס ששב ליהדות וחי, גם הרופא שמואל דה סילוה.(ברסלויא
  , חותנו של הרופא והרב ר" בנימין דיאוניס מוסאפיה,בהמבורג
:( הקדיש שני פרקים בספרו    
," – "מאמר אודות האמונה בהשארות הנפשTratado da Imortalidade da Alma
 בספרו זה משיב שמואל דה סילוה לטענותיו של אוריאל דה.לפולמוס זה
Exame das Tradicoes Phariseas Conferidas : וזה אף משיב לו בחיבורו,קוסטה
" – "לבחינה המסורת הפרושית בהשוואה לתורה שבכתבCom a Lei Escrita
Samuel da Silva ,Tratado da Imortadilade da Alma – Amsterdam 1623 :)ראה
Pinharada Gomes, Lisboa 1982
Uriel da Costa, Examination of Pharisaic Traditiuons Supplemented by Semuel da
Silva’s Treatise on the Immortality of the Soul,translation, notes and introduction by
( H.P.Salomon and I.S.D.Sasson, Leiden 1993

 יצא נגד, אף הוא צאצא של אנוסים שחי בוונציה,גם רבי עמנואל אבוהב
 "במאבק על ערכה: )ראה, Nomologia o Discursos Legales – :השגות אלה בחיבורו

       GLÜCKSTADT  

, אורפלי. מבוא והערות מאת א, תרגום, נומולוגיה לר" עמנואל אבוהב, ה,של תורה
. להלן "נומולוגיה"( ודרשננו אף מזכיר אותו בדרשה,ירושלים תשנ"ז

      Christian -4    

 ר" שמואל יחייא פעל אף הוא באותה תקופה ובאותם, דרשננו,כאמור
. והיה עליו להתמודד עם אותו פולמוס,מקומות ישוב של המתיהדים מחדש
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מראה מקורות לשתי הדרשות לפרשת שופטים
על ידי שמעון קומר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

.27

.28
.29

הושע ,יד ,י.
ראה ההערה המקדימה ותיאור הבעיה האמונית בדף לפני הדרשה .
משנה ,אבות ,א ,א.
שיר השירים ,ו,י.
תהילים ,יט ,ח.
דברים ,יז ,יא ושם" :ע"פ התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה"
שמות ,יב ,יט.
שמות ,יב ,טו.
ויקרא ,כג ,מ.
דברים ,יז ,ח -ט.
דברים ,לב ,ז.
משנה ,קידושין ,א ,א.
ע"פ כמה מילונים ,מקור הפועל  meldarבשורש העברי "למד" .ראה לדוגמה:
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שמות ,כד ,יח; לד ,כח.
ישעיהו ,מב ,כא.
שמות ,כד ,יב.
בבלי ,ברכות ,ה ,א .וראה גם בראשית הקדמת הרמב"ם למשנה תורה.
ספרא דבי רב )תורת הכהנים( ,ברייתא דרבי ישמעאל ,א ,א.
נומולוגיה ,פרקים כג -כד .וראה מ.אורפלי במבוא לנומולוגיה ,עמ"  43ובהערה  99שם.
דברים ,ו ,ד.
שמות ,לד ,כז.
בבלי ,גיטין ,ס ,ב .ושם" :בשביל דברים שבעל פה" .וראה מ.ש .פלדבלום דקדוק
סופרים לגיטין,שם ,המציין גירסאות בהן כתוב כפי שציטט דרשננו .וראה גם תנחומא,
נח ,ג.
הושע ,ח,יב.
ירושלמי ,פאה ,ב ,ד )דף יז ,ע"א בדפוס ונציה( ובמקבילות .ר' זעירה בשם ר' אלעזר
תמה על הפסוק בהושע" :וכי רובה של תורה נכתבה" ? וראה גם בבלי ,גיטין ,ס ,ב.
ראה הקדמת הרמב"ם למשנה תורה )מהד" ש .ליברמן ,י -ם תשכ"ד ,ע" ו'( וראה גם
נומולוגיה של מ .אורפלי ,עמ" .227
משלי ,פרק ל ,כב -כג.
לא מצאתי מקור למשל ,אך ראה רעיון דומה לנמשל במדרשים שמות
רבה ,מז ,א; תנחומא ,וירא ,ה; שם ,תשא ,לד; תנחומא הישן )בובר(,
וירא,ז; פסיקתא רבתי ,בתחילת פרק ה .וראה גם פירוש רבנו בחיי על
שמות ,לד ,כז ,שמביא גם משל למלך ,אך קצת שונה.
דברים ,יז ,ח.
ראה ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי ,מאמר ג ,לט.

 .30ספרי ,שופטים ,קנב בשינויים קלים; וגם במהד" פינקלשטיין ,ניו -יורק תשנ"ג ,עמ" ,205
ראה שינוי הנוסחאות .ראה גם בבלי ,סנהדרין ,פז ,ב; מדרש לקח טוב המכונה פסיקתא
זוטרתא ,פ" שופטים ,פיסקא "כי יפלא"…
 .31ראה פירוש אברבנאל לדברים ,יז ,ח ,ההודעה השמינית; וכן תורת משה לר' משה
אלשיך ,לדברים ,יז ,יא.
.32בבלי ,יבמות ,ד ,ב ובמקבילות ושם הגירסה היא" :לא מפני שראוי לכך" וראה בשו"ת
הריב"ש ,סי' רלט ,המצטט את המקור כפי שצוטט כאן.
.33דברים ,לב ,ז.
 .34דברים ,יז ,י -יא.
 .35שם ,פסוק ט.
 .36שם.
 .37שופטים ,יא ,א.
 .38בבלי ,ראש השנה ,כה ,ב" :יפתח בדורו כשמואל בדורו"… "וכי תעלה על דעתך,
שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו" ?…
 .39דברים ,יז ,ח.
 .40ראה תורת משה לרבי משה אלשיך ,לדברים ,יז ,ח.
 .41הכוונה לפרקי אבות כמובן.
 .42משנה ,אבות ,א ,ד.
 .43ראה תורת משה ,שם ,יז ,י.
 .44בראשית ,כז ,כח.
 .45בראשית רבה ,סו ,ג ,ושם " :מטל השמים – זה מקרא".
 .46דברים ,יז ,יב.
 .47ליד הערה .38
 .48ראה בבלי ,סנהדרין ,יד,ב" :מלמד שהמקום גורם" .וראה רמב"ם ,הלכות ממרים ,פרק ג,
הלכה ז" :מצאם חוץ למקומם והמרה עליהם ,פטור…מלמד שהמקום גורם"; ולדעתי אין
הכרח לומר ,שדרשננו חולק על דברי התלמוד ועל ההלכה ברמב"ם ,אותה תורה שבעל -
פה ,עליה בא להגן .דרשננו מכוון כאן את דבריו במרומז אל אלו מבני דורו ,שטוענים
נגד התורה שבעל -פה וסייגיה) ,ראה הע'  (2ומטרתו לשלול בכל תוקף את טענותיהם.
ניתן לפרש את דבריו כאן בהדגשה לכך ,שקדושת המקום אינו הגורם הבלעדי לחיובו
של זקן ממרה במיתה ,ולמרות שהעדר גורם מקום פוטר ממיתה ,אך אינו מבטל את הדין,
וכפי שאומר הרמב"ם בהמשך אותה הלכה" :וכל אלו וכיוצא בהם ,שהם פטורים מן
המיתה ,יש לבית  -דין הגדול לנדותם ולהפרישם ולהכות" ...וראה דבריו של הרב יעקב
אריאל במאמרו" :לא תסור מכל אשר יורוך" ,תחומין ,יא )תש"נ(  ,עמוד 13.
 .49ראה בבלי ,מכות ,כב ,ב" :כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי
מקמי גברא רבה" .המושג "הני בבלאי טפשאי" מופיע במקורות אחרים בתלמוד )ראה
למשל בבלי ,ביצה ,טז ,א ועוד(
 .50אולי צ"ל "בכורות" )בבלי ,בכורות ,ו ,ב( ושם מובא מאמר זה בשם "שמעון" העמסוני,
אך במקבילות )פסחים ,כב ,ב; קידושין ,נז,א; בבא קמא ,מא ,ב( מובאת גירסה שניה
המיחסת את המאמר ל"נחמיה" העמסוני.
 .51דברים ,ו ,יג.
 .52רבי יהודה הנשיא.
 .53ראה בבלי ,חגיגה ,ה ,ב .שם מסופר שרבי יהודה הנשיא התעקש ללכת לכבד את פניו
של תלמיד חכם עיוור.
 .54קהלת ,יב ,יא.
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   . י, ב, אבות, משנה.55
 מדרש שמואל על,(16-  המאה ה, ראה ר' שמואל די אוזידא )מתלמידי האר"י.56

. שם,פרקי אבות

. יג-  יב, דברים יז.57
. פסוק יז, שם.58
.44 ראה הערה.59
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הערת שמעון קומר לדרשה שלא פורסמה

         
         


–

  

 יתכן ור' שמואל דרשננו דיבר נגד הנצרות בדרשה זו ולכן העדיף שלא.1
.לפרסמה בדפוס
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