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שאול רגב

הדרשה כאמנות ואומנות הדרשה:
עיו בדרשותיו של ר' יהודה אריה מודנה
ר' יהודה אריה מודנה )ריא"ם (1648–1571 ,הוא אחד הדרשנים הנודעים של
יהדות איטליה .הוא החל לדרוש בגיל צעיר יחסית ,ולפי עדותו נשא אלפי
דרשות .אולם ספר הדרשות שלו "מדבר יהודה" מכיל רק עשרים ואחת דרשות.
השלמה לידיעותינו עליו ועל דרשותיו אנו מקבלים מספרו האוטוביוגרפי "חיי
יהודה" וממכתבים אחרים שלו .נראה שהיה פער גדול בין יכולתו של ריא"ם
לדרוש בעל פה ,ולמשוך ,באמצעות רטוריקה טובה ,את הציבור ,ובין הכתיבה.
לידינו הגיע רק קובץ מצומצם ביותר של דרשות מתקופה מוקדמת בחייו .אף
שלדבריו דרש אלפי דרשות ,לא נשארו בדפוס כי אם עשרים ואחת דרשות אלו
מתקופת פעילותו הדרשנית המוקדמת .בדרשה הראשונה שדרש משווה מודנה
בין הדרשן והאמן ,שכן לדעתו הדרשה היא סוג של אמנות .אמירת הדרשה
בציבור דומה לפיסול שלא ניתן לתיקון ולשיפור ,והדרשה הכתובה דומה לציור
שתמיד אפשר לשנותו ולשפרו .בשני המקרים הדרשן והאמן עומדים לביקורת
מתמדת של הקהל.

מבוא

ר' יהודה אריה מודנה )] (1648–1571להל  :ריא"[ הוא אחד החכמי היותר
מענייני מבי חכמי ישראל 1.תחומי הפעילות שלו והיבול הספרותי שהשאיר
_____________________________________

 1רוזנצוויג ,תשל"ב; .Adelman, 1985

מי מדליָו) 26–25 ,למדי מ ההגדות( ,תשע"דתשע"ה
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אחריו מרשימי ביותר .למעשה ,הוא עסק בכל תחומי הספרות והטביע את
חותמו על כל אחד מ התחומי האלה ,ה בדרשה ה בהלכה ,ובתחומי
המשיקי .הוא עסק בפילוסופיה וכנראה ג בקבלה א שהתנגד לה .ג אורח
חייו לא היה כשל חכ יהודי נשוא פני ונכבד ,כזה שמוש אליו יראת כבוד.
הוא היה מכור להימורי והפסיד רכוש רב ,ובשעת הצור הוא שיל את חובו
בדרשות שכתב .עקב חובותיו הרבי היה נרד ,א הוכה קשות ,ולא פע נאל
לעזוב במהירות את מקו מגוריו מפני נושיו ,בריחה שבדר כלל שימשה לו ג
כמעי תהלי של גמילה מהימורי עד לפע הבאה .ריא" כתב ג
אוטוביוגרפיה בש "חיי יהודה" 2שבה הוא מספר את קורותיו ,וממנה אנו
למדי רבות על אורח חייו ועיסוקיו.
ריא" השאיר אחריו עותק של איגרות ששלח בנושאי שוני ,וה מגלי
יותר מטפח עליו ,על משפחתו ועל המוצאות אותו .למשל ,באחד ממכתבי
תשובה שכתב לבנו הבכור מרדכי ,הוא מתלונ על בניו ,כולל על הנמע עצמו.
המכתב שופ אור על יחסיו ע בניו ועל התנהלות בכלל .נביא מקצת מ
הדברי:
לבני מרדכי יצ"ו ]=ישמרהו צורו ויחיהו[ לויניציאה .בני יקירי שלו .כתב חצי
איש חצי עז וכלו בהמה ,קבלתי וכ אקראנו .כי מחציו ולמעלה איש להיותו
לשו צח וטוב .מחציו ומטה עז ,לשו מחובר ממ עז וג באו ימי הלביבות.
וכלו בהמה כי מלמעלה ולמטה כלו מלא טעיות באותיות ושיבושי אפילו הלח
3
בחי"ת ואי צור לומר זולת זה.

בהמש המכתב הוא מלמד את הב את כללי התעתיק של כתיבת מילי
לועזיות באותיות עבריות .בצד הביקורת הוא מעודד אותו להמשי ולכתוב
בעברית:
יהי מה עכ"ז ]=ע כל זה[ היה לי יקר כתב ,ואל תמנע לכתוב לי לפעמי כ,
בלשוננו ,כי אחר הטעות ילמד אד דעת ,וטוב ללמוד בטעות מלטעות בלימוד.

_____________________________________

 2מהד' קארפי ,תשמ"ה ]להל :חיי יהודה[.
 3אגרות ריא" ,מכתב פה )מהד' בוקסנבוי ,תשמ"ד ,עמ' ] (130להל :אגרות[.
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הוא מספר לבנו חדשות מהבית ,ומבקש ממנו להשיב לו על מכתביו ,דבר
שכנראה הב לא עשה כבר זמ רב .בהמש הוא מתלונ על בנו השני ועל עצמו
ואומר:
הרעב כבד באר ,הלח יקט בכל יו והמעות מכיס יעופו כנשרי .תקבל
האיגרת הזאת מאחי יצחק כתובה באצבע חזירי בטורח גדול כי אי לבבו
פונה רק לרע כל היו ,וכל העבירות נעשו לו כהיתר ,ולקולי כחרש לא ישמע,
ואני עיי ויגע מהמלאכה אשר עלי התלמודי והדרשות.

דרכו אל הדרשה

ריא" מספר על הכשרתו כדרש ועל הצלחותיו בדרשנות מאז היה תלמיד .הוא
מספר כי למד שמונה חדשי אצל ר' חזקיה פינצי – 4לא ברור א מדובר
במסגרת לימודי מוסדרת או ביזמה פרטית – אשר דרש מתלמידי בשכבת גיל
מסוימת להכי כל שבת דרשה ,והיה אוס מניי מבי המבוגרי והתלמידי,
ואחד הנערי התלמידי היה דורש בפניה .התלמידי הכינו את הדרשות
בעצמ ,ולא ידעו מראש מי מה ידרוש .ריא" מציי כי הוא נבחר לדרוש
בשבת פרשת תרומה )רומז שזו פרשה לא קלה לדרוש בה ,שהרי כולה תיאור
הכלי והמשכ ( .בדרשה זו הוא השווה בי שלוש המתכות שמה נבנה המשכ ,
זהב וכס ונחושת ,ובי שלושת הדברי שעליה עומד העול :תורה ,עבודה
וגמילות חסדי ,שה הגורמי להשראת השכינה בע ישראל כמו במשכ  .מורו
היה מרוצה מאוד מדרשתו ,א ניבא לו עתיד כדרש מזהיר:
וכאשר סיימתי אמר מוהר"ר חזקיה לשני זקני שהיו ש מובטח אני בנער זה
5
שידרוש דרשות בישראל כי מדרכו ניכר שיעשה פרי בדרושי.

שני לאחר מכ היה בא אותו ר' חזקיה לשמוע את דרשותיו של ריא" בבית
הכנסת ,והיה מציי שבעודו נער הוא ניבא שיהיה דרש גדול.

_____________________________________

 4על פי מרגליות ,1964 ,ח"ב ,עמ'  ;482גירונדי ,1853 ,עמ'  102א 103 ,א.
 5חיי יהודה ,עמ' .41
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ריא" החל לדרוש יחסית בגיל צעיר מאוד .הוא קיבל את מינויו הראשו
כדרש כבר בגיל עשרי ואחת בעיר ונציה 6.לוונציה הגיע בכסלו שנ"ג ,לאחר
מות אביו ולאחר הפסד כספי גדול שאי אנו יודעי ממה נבע .על התקבלותו
בוונציה הוא מספר באחת מאגרותיו:
וג אמנה אחרי מות הצדיק ]=אביו[ ,נשבר ונדכה ,למנוס לי בחרתי לגור
ויניציאה ע בני ביתי ,וזה לי פה כששה חדשי .ורצה המקו לזכות או לדכאת
אותי ,להפיל מנת חלקי במלאכת מלמדי תורה ...,ולח וכבוד נתנני ה' בעיני
רבי מאנשי העיר ,ישאוני וירוממוני למעלה למעלה מערכי השפל ,אשר לא
ידעתי מה .ומה ג עתה ,אוהבי ורעי ,וג אשר יכלו לי ,השיאוני הרהיבוני ,וכל
היו ישובו ישיחו בי להפצירני להשמיע קולי על גפי מרומי מקהלות ברבי,
והדרשה תדרש ,כי יאמרו בלתי מוכני לזה יותר ממ יביעו ידברו ,ואתה נת
ל ה' לשו לימודי בלשו הנוצרי ,למה תחריש ויהיה ל לטוב ומועיל ,כי
יחלו פני רבי ,כי ידענו במה יתרצו אנשי קהלנו תעמיד תלמידי הרבה ויודו
כי תיטיב ל ,וחיית ורבית .ואני אחרי הדחייה פעמי שלש ראיתי להנאתי
ולטובתי לנסות ויהי מה .והסכמתי להיות זה בחג השבועות ,זמ מת תורתנו,
אשר הנושא רחב ידיי ,והרשות נתונה לדבר בו איש כמסת ידו ,וכבר התחלתי
7
לחבר הדרוש כיד ה' הטובה עלי.

אמנ באיגרת זו הוא מציי את התחלת הדרשה בקהל את חג השבועות של שנת
שנ"ג ,כיוו שיש בחג זה אפשרויות רבות מבחינת נושאי לדרשה .אול על פי
עדותו ב"חיי יהודה" ,וכ על פי כותרת הדרשה הראשונה בספרו "מדבר יהודה",
דרשתו הראשונה בבית הכנסת הייתה בשבת נחמו של שנת שנ"ג .וכ הוא מתאר
את המעמד והדרשה בספרו "חיי יהודה":
ובשבת נחמו השנ"ג היתה הפע הראשונה שדרשתי בבית הכנסת גדולה ברוב
ע הדרת ממ"ה הב"ה ]=מל מלכי המלכי הקדוש ברו הוא[ וש היו חכמי
זקני גדולי ואנשי לרוב לא יכיל בית הכנסת ההוא .והוא הדרוש המודפס
8
בספר הדרשות שלי הנקרא מדבר יהודה .וית ה' את חיני בעיני כל שומעי.
_____________________________________

על דרשותיו ראו  ;Weinberg, 1992מלמד ,תשס"ג ,עמ' קז–קל; רגב ,תש"ע; –Rivkin, 1950
.1951, pp. 295–317
6

 7אגרות ,אגרת כו ,עמ' .68
 8חיי יהודה ,עמ' .49
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לאחר מכ המשי לדרוש בקביעות .לפי עדותו דרש 9כל יו בבוקר ובערב
בישיבה ועוד כמה דרשות ביו שבת במקומות שוני בעיר .לדרשותיו באו ג
לא יהודי – נזירי ,כמרי ,ובעלי שררה אחרי ,וכול נהנו מה  .א כי הוא
אינו מציי את שפת הדרשה ,יש להניח שזו לא הייתה עברית כיוו שהנוצרי
קרוב לוודאי שלא הבינו עברית 10.בדברי שהבאנו מ האיגרת דלעיל מציי
ריא" את יכולתו לדבר בלשו נוצרי כאחת הסיבות שבגינ ניסו לשכנע אותו
לקבל עליו את מלאכת הדרשה .שלא כדרשני אחרי שה "בלתי מוכני לזה",
הוא "נת ל ה' לשו לימודי בלשו הנוצרי" .פעמי הוזמ לדרוש במקומות
שבי הנוכחי היו אנשי מכובדי בעלי שררה ושרי לא יהודי ,ג אנשי
כמורה נוצרי בדרגות גבוהות שהיו א ה דרשני ידועי .השומעי
הלאיהודי העריכו מאוד את דרשותיו ושיבחו אותו .ריא" אינו מוסר לנו כל
מידע בשאלה על מה הייתה הערכת – הא על השפה ,הסגנו  ,התוכ או על
שילוב של כל הגורמי ג יחד.

על הספר "מדבר יהודה"

ספר הדרשות היחיד של ריא" נקרא "מדבר יהודה" .הספר מכיל  21דרשות
בלבד 11,והוא נכתב עשר שני לאחר שריא" החל לדרוש .למעשה זהו עיבוד
וסיכו של דרשות שדרש במש עשור זה .לא ברור א היזמה להוצאת הספר
הייתה שלו או של המדפיסי; ג על פי היומ קשה לקבוע מי היוז .אול
מתיאור צורת העבודה וההבאה לבית הדפוס בהקדמה נראה שלמדפיסי היה
עניי רב בהדפסת הספר והיו מוכני להדפיסו בשלבי לפי התקדמותו של
ריא" בכתיבה ,א שלא ראו את הספר בשלמותו לפני ההדפסה .כפי הנראה,
דרשותיו שבעלפה בוונציה עשו רוש טוב ,ולכ הייתה נכונות להדפיס את
12
הדרשות בספר.
_____________________________________

 9ריא" משתמש במונח "דרש" ג לשיעורי שלימד .כ למשל בפירושו לשופטי הוא אומר
שהוא תוצאה של דרשות שדרש לתלמידי .כנראה היו אלו שיעורי ולא דרשות.
10
על שפת הדרשה ראו בונפיל ,תשל"ט ,עמ'  ;193הנ"ל ,תשל"ו; ;Saperstein, 1989, pp. 39–44
.Bataillon, 1980
 11על משמעות המספר הזה ראו להל.
 12ייתכ שהיו סיבות נוספות שריא" אינו מגלה אות ,א פה וש הוא רומז לה .ואולי הדפסת
הספר הייתה קשורה בצורה זו או אחרת לחובות הרבי שצבר כתוצאה מהפסדי במשחק הקלפי
שלא יכול היה להיגמל ממנו.
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בעלי בית הדפוס האיצו בו לסיי את כתיבת הספר ,והוא מעיד שברגע
שנסתיימה דרשה אחת כבר הוחל בהדפסתה ,בעוד הוא מכי וכותב את הדרשה
האחרת .תודות ללח המדפיסי כתיבת הספר לא ארכה זמ רב ,וריא" סבר
שהתוצר המוגמר יכול היה להיות טוב יותר אילו נתנו לו זמ נוס לכתיבה
ועריכה .הוא מתנצל בהקדמתו לספר על איכות הדרשות כיוו שהמבחר הוא
מתחילת דרכו כדרש "מימי הבחרות" ,ולכ הדרשות הללו ה בבחינת "ענבי
קהות" "כי לא נתבשלו כל צרכ" .בהמש ההקדמה הוא מוסי ואומר" :ה ג
כי ידעתיו רובו ציה וערבה ,כמדבר שאי בו נטעי נעמני ,אילנות ודשאי ,ופרי
מגדי וחידושי".
תמוה הוא כיצד אד בעל מודעות כה גבוהה לכתיבה ,שהוציא מתחת ידו
מספר לא מבוטל של ספרי ,לא היה מוכ דיו בזמ כתיבת ספר הדרשות הראשו
שלו ,ה מבחינת הכמות ה מבחינת העריכה והשלמת המקורות .ועוד יותר
תמוהה הכללת של שתי דרשות לברמצווה ודרשה לנישואי שריא" כתב
לאחרי ואינ דרשות שדרש בעצמו בקוב כה מצומצ של דרשות.
באוטוביוגרפיה שלו מספר ריא" כי ביזמתו של החכ מוהר"ר יוס
פארדו 13,אשר מימ את פרויקט הכתיבה ,החל בתמוז שס"א לכתוב פירוש
לתורה "על דר הפשט הפשוט" אשר יתאי לכל אד .הפירוש אמור היה להיות
לקט מפירושיה של מחברי אחרי ,והוא אס לידו מפירושיה של עשרי
ושבעה מחברי .הוא לא הצליח להשלי חיבור זה והספיק לכתוב רק על ארבע
פרשיות בלבד – בראשית ,פנחס ,מטות ומסעי .לאחר כשנה ,כשראה שריא"
אינו מתקד כמו שציפה ,הפסיק ר' יוס פארדו את מימו הפרויקט .הסיבה
להספק הדל הייתה "כי אחור לא נסוגותי מהצחוק" 14,דהיינו שהוא לא הפסיק
לשחק קלפי .ייתכ שפרויקט זה ,כמו ג התלמידי שבאו ללמוד אצלו ,היה
ניסיו לשק אותו ודר נאותה עבורו להרוויח כס כדי להחזיר את חובותיו
שתפחו בעקבות הפסדיו במשחקי הקלפי .נראה שע הפסקת פרויקט כתיבת
הפירוש לתורה החליט ריא" להתחיל ולסיי פרויקט אחר משלו ,להוציא את
ספר דרשותיו .בתמוז שס"ב ,שנה אחרי התחלת פרויקט כתיבת הפירוש לתורה,
ומשלא הצליח לכתבו ,החל בהוצאת ספר דרשות לאור ,מעי פיצוי על כתיבת
הפירוש שלא התממש.
_____________________________________

 13ראו עליו בניהו ,תש"מ ,עמ' .185–171
 14חיי יהודה ,עמ' .55
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כתיבת ספר הדרשות הייתה משימה קלה יותר כיוו שהבסיס כבר היה.
הכתיבה נעשתה מתו רשימות שונות וראשי פרקי שריא" שמר לעצמו
מדרשותיו באות שני ,והיא נמשכה רק שישה שבועות .ג ייתכ שלחצ של
המדפיסי שיסיי את המלאכה לא אפשר לו לפזול לצדדי לאותה פעילות של
משחקי קלפי שהסיחה את דעתו וגרמה לו להפסד ממו רב .ג לא ידוע א
היה איזשהו חוזה בינו ובי המדפיסי שכבל אותו למלאכתו ולצור לסיימה.
מכל מקו ,מאזכורי שוני בהקדמתו ,באוטוביוגרפיה שלו ובאיגרותיו ,ברור
כי לספר הייתה תכנית ברורה באשר לגודלו ולמספר הדרשות שייכללו בו.
15
בהקדמה הוא מציי את המספר כ"א ,גימטריה ל"כשמי יהודה במספר קט ",
וגילו כשדרש את דרשתו הראשונה בוונציה .במקורות אחרי שתי הסיבות הללו
אינ מוזכרות אלא רק מספר הדפי בספר או מספר גיליונות הדפוס ,ובכל
המקורות נזכר שעדיי יש ברשותו מספר רב מאוד של דרשות" ,כמו ארבע
מאות" .לכ ייתכ שהגבלת גודל הספר קשורה בצורה זו או אחרת לקשיי מימו
16
ההדפסה.
לח הזמ שהיה נתו בו בהכנת הדרשות לדפוס אפשר לו כנראה רק לערו
את רשימותיו ולנסח במתכונת הדרשה מבלי להוסי מקורות .הדרשה בציבור
מיועדת לכלל הציבור ,משכילי ושאינ משכילי ,והדרש צרי לנווט את
דבריו כ שיתאימו לציבור על רמותיו .בעיה זו משותפת היא לכלל הדורשי
וה מרבי להתלונ עליה 17.ריא" לקח את המכנה המשות המתאי לדעתו
לכלל הציבור ,ועל פיו ער את דרשותיו 18.רשימותיו היו בעיקר סיכו כללי של
_____________________________________

 15גימטריא במספר קט פירושו ספירת ערכי האותיות באחדי בלבד והשמטת האפסי מ העשרות
והמאות .כ למשל האות יו"ד שערכה המספרי הוא  ,10במספר קט ערכה  .1וכ גימטריא במספר
קט של הש יהודה הוא  .21ולא כפי שכתב מלמד )תשס"ג( ,עמ' קי" :שמו הפרטי יודא שווה
בגימטריא עשרי ואחת".
 16בעיה זו ידועה ג ממקורות אחרי .למשל ר' עזרא הבבלי שלח את ספרו "נתיבות שלו"
להדפסה בקושטא ע הוראות ברורות כיצד להדפיסו .משלא הצליח לגייס את מלוא עלות דמי
ההדפסה הוא שלח למדפיס גרסה אחרת ,מקוצרת ,של הספר המתאימה למספר גיליונות הדפוס
לסכו הכס שהצליח לגייס .ועוד הוא נת את הספר מתנה למדפיס שימכור ואת הרווח ישמור
לעצמו פרט לכמה עותקי שישלח לו כדי שיוכל לתת מתנות לאלה שתרמו לו .ראו ר' עזרא הבבלי,
נתיבות שלו )מהד' רגב( ,בעיקר עמ' ל–לא; סג–סח.
 17ראו רגב ,תש"ע ,עמ' .143–136
 18מלמד במאמרו הנזכר )תשס"ג ,עמ' קטז–קכא( עומד על כ שריא" איננו מזכיר את מקורותיו
הלא יהודיי בניגוד למוסקאטו אשר מרבה להזכיר מקורות כאלה ,וזאת א שריא" משתמש
בדרשה הנוצרית כמודל לחיקוי ומשלב אותה ע דר הדרשה היהודית .נראה שהסיבה אינה נעוצה
בעמדתו או בגישתו המסורתית של ריא" למרות היותו איש הרנסנס ,אלא כאמור במהירות שבה

שאול רגב

202

הרעיונות שעליה דרש בציבור ושל המקורות מ המסורת היהודית שאות דרש
ופירש .את ניסוח הדרשה השלמה והמובנית הוא דחה בוודאי למועד מאוחר
יותר ,לעת הדפסת הדרשות .אול עתה ,בזמ הכנת הדרשות להדפסה ,עמד בפני
לוח זמני צפו ,ולא יכול היה להשלי את המשימה כראוי .זאת אולי אחת
הסיבות לכ שאי אנו מוצאי הפניה למקורות חיצוניי ,והדרשות נשענות
19
בעיקר על מקורות יהודיי.
דברי דומי באשר לדר כתיבת הספר כתב ריא" ג ביומנו .על פי היומ
נראה שהייתה זו יזמתו שלו לכתוב את הספר; אי סימ ללח של המדפיסי
עליו לסיי את הכתיבה ,א ג כא הכתיבה נעשתה תו כדי הדפסה .מ היומ
אנו למדי על התקבלותו של הספר בקהילות ישראל ועל היותו חלק ראשו
מספר גדול יותר .בזמ כתיבת היומ  ,שני לאחר הדפסת הספר ,הצטברו אצלו
כבר למעלה מארבע מאות דרשות שאות הוא ודאי התכוו להדפיס:
חדש תמוז שס"ב אזרתי חלצי להדפיס קצת מדרשותי ולקחתי הראשי פרקי
שהיו לי וקרב אות א' אל א' וכאשר הייתי כותב כ היו מדפיסי יו יו ,עד
אשר מכ"א מה חברתי בעה"י ספר מדבר יהודה חלק ראשו ,כבר נתפשט
בישראל ישתבח ה' .ואצלי עד היו יותר מארבע מאות דרשות מלבד פירושי
20
על התורה וליקוטי רבי.

אול באיגרת שכתב למורו הרב שמואל ארקוולטי 21נראה שלא הוציא את הספר
לגמרי מרצונו החופשי .בפתח האיגרת הוא כותב:
אשר לא ישובח ולא יגונה ]=ההכרח[ ,הביאני להוציא לאור בדפוס חלק ראשו
מ הדרושי בימי בחורותי אלה דרשתי פה ק"ק ויניציאה ,כי לא מלבי היה
22
להדפיס.

בהמש האיגרת הוא מתנצל שלא הביא לרבו את כתב היד להראותו לו לפני
ההדפסה כיוו ש"לחצני מהירות הזמ " "השעה דוחקת אותי" .הוא אמנ תכנ
________________________

הוכ הקוב והלח שהפעילו עליו המדפיסי אשר לא השאיר לו זמ מספיק לחפש אחר המקורות
ולשלב בתו הדרשה.
 19וראו מלמד ,ש ,עמ' קטז–קכא.
 20חיי יהודה ,עמ' .55
 21ראו עליו שור ,תשנ"ג.
 22אגרות ,אגרת מ ,עמ' .83
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להביאו אליו כדי שיעבור עליו" ,כבר היתה הסכמתי להביא קוד אל מצר
הכס וכור המבח דעת מעכ"ת ]מעלת כבוד תורתו[ הטהורה".
איגרת זו נשלחה תו כדי הדפסת הספר ,כאשר הדפיסו כבר כמחצית
החיבור ,וריא" מבקש מהרב ארקוולטי לכתוב שיר המשבח את הספר א שלא
ראה אותו .את השיר הוא יצר בתחילת הספר בעמוד הראשו שהרי את הד
הראשו מדפיסי בסו.
על פי עדותו זו וכפי שמשתמע ג מ ההקדמה לספר ,דרשותיו לא היו
כתובות לפני הבאת לדפוס אלא היו לו רק ראשי פרקי ,רעיונות בקווי
כלליי ,אבל לא נוסח כתוב ומסוגנ  .מוב שהיו ג הכותרות המלמדות על זמ
הדרשה ומקומה ,ולפיה שחזר יותר מאוחר את הדרשות .כתיבת של הדרשות,
שנעשתה כאמור תו כדי הדפסה ,הייתה אפוא כתיבה חדשה ולא רק עריכה
והגהות של דברי שנכתבו .המבחר הנכתב והנער בספר "מדבר יהודה" אינו
מעיד על דר דרשתו אלא על דר העיבוד של נושאי שוני שעליה דרש בפני
הציבור ,וייתכ שא ציר מספר דרשות יחד .תעיד על כ העובדה שיש דרשות
23
ארוכות שספק א יכולות היו להידרש ולהישמע באירוע אחד.
ג עתה האל יודע כי לא נתבשלו כל צרכ ,כי בששה שבועי ימי כתבתי
וסדרתי אות מתו רמזי ראשי פרקי אשר היו כתובי אצלי .והאומני
24
לוחצי אני מגיש לה ההעתקה מחוקה וה מדפיסי.

באיגרת ששלח לחברו מנוער ר' גרשו הכה  ,ששימש אז ברבנות בקראקא
]קרקוב[ ,כשנתיי לאחר הדפסת הספר ,הוא מודיעו על הדפסת הספר בציו
הערכה על התקבלותו של הספר בדומה למה שכתב ביומנו .כנראה הספר עדיי
לא הגיע לקרקוב ,ועל כ הוא שואל מבקש א אפשר להפיצו ש:
עוד זאת אודיע לאדוני כי זה שתי שני הדפסתי חלק אחד מדרשותי אשר
דרשתי ברבי בויניציאה יהיו כמו ק"י דפי ברביע .ועי ראתה אותו ותאשרהו.
יודיעני כבו' א בא מה בגלילות הה .וא אשלח ארבעי או חמישי ליד

_____________________________________

 23על היחס בי הדרשה המסורה והכתובה ראו רגב ,תש"ע ,עמ' .210–155
 24מדבר יהודה ,הקדמה ,ד ד ,ע"ב.
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א ימכרו ש ,ואי אוכל לשלוח .כי הדר והלשו חדש הוא .או לפחות אחד
25
למע תהגה בו ,כי ידעתי כי יגל לב בפרי לימוד מדבר אוהב.

העובדה ששנתיי לאחר הדפסתו של הספר הוא עדיי לא היה ידוע בפולי  ,ג
לא בקרב חכמי איטלקי שהגיעו לש ,אומרת דרשני .מספר העותקי שנשארו
ברשותו של ריא" ודאי היה גבוה ממספר העותקי שהציע לשלוח לפולי
למכירה .נקיטת הלשו " ...או לפחות אחד" ,מראה אולי כי התקשה למכור את
הספר ועל בעיה במידת הפופולריות של הספר 26.ייתכ מאוד שיש פה פער ,יותר
מאשר קט  ,בי תורה שבעלפה לתורה שבכתב .ייתכ שזו הסיבה מדוע לא
הדפיס כר נוס של דרשות א שהיו באמתחתו מספר רב של דרשות.
כמרבית הדורשי והכותבי בזמנו ג ריא" בהקדמתו לספר מדבר על
המניעי שהביאו אותו לכתוב את הספר .אחד המניעי היותר נפוצי במאה
הששעשרה היה להשאיר ש וזכר .בעיקר אלה שחוו את גירושי ספרד ופורטוגל
ואשר סבלו את תלאות הגירוש וכל משפחת נהרגה בדר ,ראו לנכו להשאיר
זכר אחריה בצורת כתיבת ספר הנושא בדר כלל רמז לשמ 27.ריא" ,א שלא
חווה את הגירוש והוא רחוק ממנו ,מציי סיבה זו כאחת הסיבות לכתיבת הספר.
אול שלא כאחרי שלא השאירו צאצאי אחריה שישאו את שמ ,ריא"
השאיר אחריו בני הנושאי את שמו ,א בני אלו לא המשיכו בדר אביה,
וכפי שראינו לעיל רחוקי היו מ ההשכלה ,מהכתיבה ומקיו מצוות .ריא"
אינו סומ על בניו אלה שימשיכו את דרכו ושיגרמו שיזכרוהו בזיכרו טוב ,על
כ הוא מזדרז להשאיר זיכרו אחריו א שהוא עדיי צעיר לימי יחסית.
הספר "מדבר יהודה" מכיל ,כאמור ,רק עשרי ואחת דרשות ,יבול דל
יחסית לדרש מפורס שלדבריו היו תחת ידו מספר רב של דרשות .המספר הזה
28
כולל שתי דרשות שכתב עבור שני נערי שהגיעו למצוות ולא הוא דרש אות ,
וה שונות מבחינת האור והמבנה כראוי לדרשת ברמצווה .וכ הוא כולל דרשה
אחת לנישואי שג אותה כתב לבחור שיישא אותה במסיבת נישואיו .כ שבס
הכול יש בידינו שמונהעשר דרשות שריא" דרש בעצמו .הדרשות אינ לפרשת
_____________________________________

 25אגרות ,אגרת מו ,עמ' .90
 26ראו ג מלמד ,תשס"ג ,עמ' קכז.
 27רגב ,תש"ע ,עמ' .167–162
 28על מנהג זה ראו למשל אגרות ,אגרת יח ,עמ'  .60וראו רגב ,תש"ע ,עמ' .185–180
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השבוע – 29לכ ייעד את חלקו השני של הספר" :עוד אחבר לו חלק שני יתחיל
מבראשית על כל התורה כסדר הפרשיות" – 30אלא לזמני ולאירועי מיוחדי.
יש בו דרשות לשבת נחמו ,לשבת שלפני ראש השנה ,לראש השנה ,לשבת
בינתיי ]שבת שובה[ ,לסוכות ,לחנוכה ,לפורי ,לפסח ,לשבועות ,לשבת איכה.
כ יש בו מספר הספדי לחכמי שנפטרו ,לנישואי ולברית מילה ,וכ שתי
הדרשות הנזכרות לבר המצווה 31.יוצאי דופ ה שתי דרשות :האחת – דרוש
אחד עשר ליסוד בית מדרש ,והאחרת – דרוש עשרי ואחת למעלת מחזיקי
התורה 32.שתי דרשות אלה אינ עוסקות במועדי מיוחדי ולא הוקדשו לאישיות
מסוימת .הדרשה סובבת על נושא או רעיו מרכזי ,וסביר להניח שבה ריכז ריא"
את כל הערותיו בנושא שפיזר בדרשותיו השונות .כ שלמעשה אפשר לומר כי
דרשה כתובה אחת מרכזת בתוכה מספר דרשות שנאמרו בציבור בעל פה .מכא
נית להבי את אורכה החריג של הדרשה אשר ספק א אפשר היה לדרוש אותה
כ בציבור.
חידה היא מדוע ציר ריא" לספר הדרשות הראשו שלו" ,פרי ביכורי",
דרשות שכתב לברמצווה ולא מצא באמתחתו דרשות אחרות .הרי הוא מעיד
שיש באמתחתו עוד מספר רב של דרשות ,וודאי יכול היה לבחור כאלה שבה
יכול היה להראות את כוחו ויכולותיו הדרשניי יותר מאשר דרשות שכתב
לנערי .סביר להניח כי אחת הסיבות לכ היא לח הזמ שבו היה נתו שאותו
_____________________________________

 29לא כפי שכתב מלמד במאמרו הנ"ל ,עמ' קי" :הדרשה לשבת נחמו )השבת שאחרי תשעה באב(
פותחת את סדרת עשר הדרשות לפרשת השבוע" .עשר הדרשות הראשונות ה לשבתות מיוחדות רק
שלוש פעמי הוא ג מציי את פרשת השבוע .בדרוש הרביעי" :דרוש לשבת בינתיי ,פרשת
האזינו" .בדרוש השישי" :דרוש לחנוכה ,פרשת וישב" .והדרוש השביעי" :דרוש לפורי ,שבת
זכור ,פרשת תצוה" .ג בקבוצת הדרשות השנייה יש שתי הדרשות בה נזכרת פרשת השבוע .הדרוש
הששה עשר" :דרוש לנישואי ,לפרשת נח" ,ודרוש שמונה עשר" :למילה ,פרשת וירא".
 30מדבר יהודה ,הקדמה.
 31שלא כדברי מלמד ,תשס"ג ,עמ' קח ,שג דרשות אלה נשא ריא" .ריא" מציי ש במפורש
"חיברתיהו לנער בהכנסו למני י"ג שנה ויו אחד ,ועל כ קצר מאד וכולו חלק אחד ,כי הנער נער"
)דרשה תשעעשרה( .ובדרוש עשרי הוא אומר" :חברתיהו לנער כמשפט הראשו" .וראו ד,1975 ,
עמ' .200
 32מלמד ,ש ,מציי עובדה זו כייחודית לדרשני איטליה .אול ספרי דרשות שלא על פי פרשת
השבוע מצויות בתקופה זו ג בארצות האימפריה העות'מאנית ,כגו ספרו של ר' משה אלמושנינו,
מאמ כח; חלק ראשו מדרשותיו של ר' יצחק אדרבי ,דברי שלו; ספר דרשותיו של ר' ישראל
נג'ארה ,מקוה ישראל ועוד .חלק ממחברי אלה כתבו ג ספרי דרשות לפרשת השבוע שחלק
נדפסו וחלק לא נדפסו .כ שאי לראות תופעה זו כתופעה ייחודית לדרשני איטליה .וראו רגב,
תש"ע.
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הוא מזכיר במקורות השוני ,ה בהקדמה לספר ה באוטוביוגרפיה וה באיגרות.
בשונה מיתר הדרשות שלא היו כתובות להדפסה ,אלא ,כאמור ,נערכו על סמ
רשימות שונות ,דרשות הברמצווה היו מטבע הדברי כתובות ומוכנות .ייתכ
מאוד לכ שבלח הזמ העדי לקחת דרשות כתובות ומוכנות מאשר לשבת
ולערו דרשות על סמ הרשימות .דרשה נוספת הבנויה באותה מתכונת היא
הדרוש השבעעשרה ,דרוש לנישואי  .בשורות הכותרת המסבירות את נסיבות
הדרשה ואת נושאיה אומר ריא"" :חיברתיהו בעד בחור מע ,אשר דרש אותו
בנישואי אחותו ,ולכ לא יאר ובא כולו חלק אחד ".ג דרוש זה מכיל רק חלק
אחד כיוו שג הוא נכתב עבור אחר .נראה שג צירופו של דרוש זה לקוב היה
משו שכבר היה כתוב ומוכ בשלמות ,שהרי לא יכול היה למסור לבחור רק
רעיונות או רשימות.
בקוב עוד שתי דרשות קצרות ,דהיינו בעלות הקדמה וחלק אחד בלבד.
אחת מה היא ההספד לחכ נפתלי אשכנזי 33,דרוש חמשהעשר .הספד זה אמרו
ריא" והוא מסביר את קיצורו" .הוכרחתי לקצר ,מפני אחרי שהספידו עליו ג
כ  ,ועל כ בא הדרוש חלק אחד כולו" .הדרשה השנייה היא דרוש עשרי ואחד,
"למעלת מחזיקי התורה" .ג כא יש רק חלק אחד ,והסיבה היא" :דרשתי ...ביו
שבת קודש פרשת קדושי ,שנת הש"ס ,בבקר ,ולא היה זמ לדבר באור על כ
בא כולו חלק אחד" .פליאה היא מדוע לא הארי ריא" בשתי דרשות אלו בזמ
כתיבת  ,שהרי מי ידע בדורות הבאי ,ואפילו בדורו ,שלא כ היו במקור .בי כ
ובי כ ריא" כבר הודיע שאת הספר הוא כותב עכשיו לראשונה ואינו העתק
של מה שנאמר במקור .אי זאת אלא שלח הזמ לסיי את הספר גר לכ.
לעומת זאת ,לאחר ההספד לנפתלי אשכנזי הוא מצר קינה שקונ על מותו
של מורו ר' משה בסולה ,שהייתה כתובה ומוכנה אצלו כמה שני .הקינה כתובה
בשתי שפות ,עברית ואיטלקית ,ב"לשו הקודש ולשו נוצרי" .הסיבה שהוא נות
לצירופה של קינה זו היא השבח שכל המשוררי שיבחוה והבקשות החוזרות
ונשנות לקבל עותק ממנה:
רצתה נפשי להעלות פה חות תכנית לסילוק של צדיקי אלו ,למנצח על
השמינית ,אשר חיברתי בנעורי  ...אשר אמרתה כטל תזל בלשו הקודש ולשו
_____________________________________

 33ראו עליו גירונדי ,1853 ,עמ' .274
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נוצרי בבת אחת  ...ראוה משוררי ויהללוה ,ויחמדו אותה ,ורבי כל היו
34
דורשי ממנה העתקתה על כ שמתיה פה גלויה לכל ,אשה אל אחותה.

למעשה ,לכל ההספדי לחכמי שהובאו בספר "מדבר יהודה" ציר ריא" את
הקינות שכתב עליה .קינות אלה היו מוכנות אצלו ואי סיבה שלא יצורפו
להספדי ,ובכ להגדיל את נפח הספר וג להראות את יכולתו בכתיבת קינות.
היוצא דופ מבחינה זאת הוא ההספד על אשכנזי כיוו שהקינה שצורפה אליו לא
נכתבה עליו אלא על מישהו אחר ,זמ רב לפני פטירתו של אשכנזי.

אומנות הדרשה

הג שבאופ כללי שומרות דרשותיו של ריא" על מבנה הדרשה המקובל
בזמנו 35,ה בעלות אופי מיוחד .ריא" רואה את ייחודיות דרשותיו בשילוב
שהוא עושה בי הדרשה הנוצרית והדרשה היהודית .לאחר הנושא ,שהוא פסוק
או חלק מפסוק ,בא המאמר התלמודי או המדרשי ,ולאחריו באה ההקדמה שהיא
ארוכה יחסית .גו הדרשה נחלק בדר כלל לשני חלקי שכל אחד יכול לעמוד
כדרשה לעצמה .לפעמי ,מסיבות שונות שאות הוא מזכיר בפתיח בראש
הדרשה ,הוא מקצר את הדרשה לחלק אחד בלבד .כ תיאר ריא" את הדרשה
שהקדיש לרבו ר' שמואל ארקוולטי:
הדרושי ה דורכי דר חדש ממש ,עשיתיהו ממוצע בי הדרס 36והדרש .כי
אחר הנושא והמאמר בא הקדמה קטנה נקרא אצל פרולוגינו ,אח"כ חלק אחד
מדרוש ,ואח"כ חלק שני ,ואחר ביאור הנושא והמאמר בסו בא חזרת ]סיכו,
תקציר[ כל הדרוש הנקרא איפילינו ,ואח"כ הסו בבקשה ]תפילה[ כנהוג ,וכ
כל דרש ודרש .אמנ כל נתח אי נקי מאיזה פסוק או מאמר ,והמש הדרוש
בקישור נאות על פי ההלצה והריטוריקה .לא ראיתי מהמודפסי מי שאחז דר

_____________________________________

 34מדבר יהודה ,ד פ ,ע"ב.
 35רגב ,תש"ע ,עמ' .Saperstein, 1989, pp. 63–79 ;97–86
 36הערת מהדיר האיגרות :כנראה כינוי הוא לדרשות הנוצרי .וראו ג  ,Sapersteinש ,עמ' ,411
והערה .31
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זה .הלשו ג"כ ממוצע בי לשו המוסקאטו 37ז"ל המצוחצח בתכלו וניב ,לרבי
38
לא ישר בעיניה ,ובי לשונות רוב הליוונטיני והאשכנזי הפשוטי ביותר.

בהקדמתו לספר "מדבר יהודה" מאשי ריא" את דרשני זמנו שאינ בקיאי
בחשיבה ובלוגיקה התלמודית ,ועל כ ה מייבאי לטקסטי התלמודיי את
הלוגיקה האריסטוטלית ,ועל פיה ה מגבבי את דבריה .ספרי דרשות רבי אי
בה תועלת ,ובמחשבה ראשונה חשב שאי תועלת בכתיבת עוד ספר דרשות
שא לא אחד יסתכל בו:
אשר לא ידעו הבי במתק ודש הוויות דאביי ורבא יבקשו לה ש על פני חו
מ אריסטו וחבריו ואחריו כל אד ימשו דברי רבותינו יכתבו על ספר ומלאו
פני תבל תנובה ,קש וגבבה .ומה ג כי באמת יראו כי זה דור דורשיו מוסיפי
וגורעי ודורשי וספרי הדרשות רבו למעלה ראש ורוח הקדי נשא את ההרבה
מה ומהמונ קצה נפש הע בדר הדרש .וכי יראה א דרוש או דרשות כתוב
בספר בשער לא יפתח פיו בו ישליכנו בידו כספר מיר"ס לא יבקר בי טוב
למוטב .ואת זה ראו עיני נעשה בספרי גדולי אשר קטנ עבה ממתני ,אמרתי
39
ואי ידרשו בספרי.

אול במחשבה שנייה שינה את דעתו כיוו שסבר שספרו יהיה שונה מספרי
אחרי בכ שדרשותיו מתבססות על מקורות יהודיי פנימיי ולא על מקורות
חיצוניי .את דרשותיו ואת ספרו הוא מדמה ל"עי המי אשר במדבר" במה
שה מרווי את הנפש העייפה מ המקורות החיצוניי ומחזירי אות אל
המקורות היהודיי המסורתיי ,דהיינו המשנה והתלמוד.

הדרשה כאמנות

כאמור לעיל ,הדרשה הראשונה שנשא בבית הכנסת לפני ציבור גדול הייתה
בשבת נחמו שנת שנ"ג ,והיא ג הדרשה הראשונה המופיעה בקוב הדרשות
_____________________________________

 37הוא ר' יהודה מוסקאטו .ראו עליו .Bettan, 1939, pp. 192–226; Idel, 1992, pp. 41–66
 38אגרות ,אגרת מ ,עמ' .84
 39מדבר יהודה ,הקדמה ,ד ג ,ע"ב.
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"מדבר יהודה" .כדרכו מוסר ריא" בהקדמה פרטי על הדרוש ,וכ הוא כותב
על הדרוש הראשו :
הוא היה הראשו שדרשתי בוינציאה שנת השנ"ג בב"ה הגדולה יצ"ו ולכ באה
הקדמתו ארוכה מעט מ האחרות .יבאר בה כי הצייר דומה לכותב והחוקק
למדבר ולזה הדבור ברבי דבר כבד מאד .ובחלק א' מהדרוש כי כל טוב האד
להיות רואה את הנולד עד שלא ינח במעשיו וא שגה להנח מיד .וכי אולי
על כונה זו נקרא שבת זה נחמו .ובחלק הב' כי מה שיביאנו לידי ניחו הוא
זכירתנו הטוב העבר והרע ההווה והעונג המקווה לאומתנו בכמות ואיכות
40
והכנות.
ָ

את הקדמתו לדרשה פותח ריא" בתיאור ההבדלי שבי הצייר והפסל .צייר
ציורו אינו נגמר עד שהוא מחליט שהוא גמור .א נראה לו שעשה טעות או
שהחליט לצייר בצורה אחרת ,בכל רגע יכול הוא לקחת את המכחול בידו ולשנות
ולהוסי עד שהתמונה תמצא ח בעיניו ויגמור בלבו שנסתיימה .וא יבוא אחר
כ מא דהוא וייע לשנות או להוסי ,יכול הוא לשנות .לעומתו ,הפסל הלוקח
גוש של אב ומתחיל לפסל בו תמונה כל שהיא ,אינו יכול לשנות או לתק את
המעוות:
דר ישר לפני איש צייר ואוהב לצייר צורה כתיקונה בראותו חסרו יוכל
להימנות בה עודנו מחזיק במלאכתו בחרט אשר בידו מולי ומביא מעלה
ומוריד משנה הקווי ומחלי את הגווני ומסדר את המצבי עד אשר מו לא
יהיה בה .אמנ החוקק באב מחצב לעשות פסל וכל תמונה ולו ישחית והרבה
להשיב אפו או חוטמו או חרו או שרוע או כל הפוסל במו הפוסל מעוות לא
41
יוכל לתקו ,הוא ישלי מידיו האב כי לא תצלח עוד למלאכה.

השוואה זו שעור ריא" בי הצייר והפסל היא משל בידו כדי להסביר את
ההבדל שבי הכותב ובי הדורש בציבור .הכותב ,בדומה לצייר ,כל זמ שכותב
יכול לשנות ,למחוק או להוסי כראות עיניו ,וכ להבהיר דברי הנראי
כמשתמעי לשתי פני .כל זמ שלא הוציא את הכתב מתחת ידו ופרסמו ברבי,
אי מעצור לפניו לשנות .לעומת זאת ,הדורש בפני הציבור דומה לפסל .כל מילה
_____________________________________

 40ש ,דרוש לשבת נחמו ,ד ה ,ע"א.
 41ש.
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שמוציא מפיו אינו יכול להשיבה אליו ,היא כבר הופכת נחלת הכלל .ניסוח לא
מדויק ,הוראה שאינה משתמעת ,פסק הלכה מוטעה – כל אלו כבר נקלטו באוזני
השומעי ואינו יכול להשיב .כל מה שירצה לתק הוא רק מקלקל עוד יותר .על
כ הדורש צרי להיזהר בדבריו יותר מ הכותב בכתביו ,כיוו שהראשו אינו
יכול לתק ואילו השני יכול לתק כאשר יקרא שוב את דבריו ויגיה אות:
ההבדל הזה בעצמו אשר אמרנו היותו בי הצייר והפוסל באב ראיתי אני בלבי
כמה פעמי המצאו ממש בי הכותב והמדבר .כי הכותב על ספר ,א עודנו
מוש בקסת יראה יוצא מתחת ידו דבר בלתי מתוק חסור או יתור או לישנא
דמשתמע לתרי אנפי וכיוצא בקולמוס עצמו אשר בי ידיו יסובבנהו יבוננהו
וימחוק ויוסי ויתק עד בלתי השאיר לו שריד דבר תועה מדר השכל .א
המדבר א יאמר דבר שפתיי למחסור) ,כי קרוב הוא יע ברוב דברי לא יחדל
42
פשע( הקול יל ולא ישוב.

בהשוואה זו פוסע ריא" עוד צעד אחד קדימה ,ומתייחס לתגובת הקהל .בתגובת
הקהל ריא" אינו מתייחס לכתיבה שאינה נחלת הכלל עד אשר יוציא אותה
בעליה החוצה ,דהיינו עד שיגיע לשלב ההדפסה .בעיקר הוא מתייחס לפסל
שכאמור הוא הדומה למדבר ,היינו לדרש  .הפסל הזה עבודתו במקורה בחו,
ומטרתו להציב את עבודתו בחו במקו שההמו עוברי ושבי יוכלו לראות
אותה ולהתפעל מיופיה .נניח ,אומר ריא" ,שהפסל הזה באמת פיסל יצירת
מופת ,והציב אותה בכיכר העיר או במקו מרכזי אחר .לדעת ריא" תהיה זאת
טעות איומה כיוו שהביקורת על היצירה לא תיפסק .לכל אחד מ העוברי
ושבי תהיה איזושהי הערת ביקורת על היצירה בהתא לאופיו ולדעתו .למשל,
פסל גבוה יעליב את הנמוכי ופסל נמו יעליב את הגבוהי ,תווי פני יפי
יעליבו את המכוערי וההפ ,ג א היצירה מושלמת תבוא ביקורת כנגד היוצר
שהעז לשי את היצירה בכיכר העיר ,שוודאי מתגאה הוא על אנשי העיר ורוצה
להשליט את עצמו עליה .חצי הביקורת יופנו אליו תמיד מכל הכיווני עד
שיבוא לקלל את הרגע שבו החליט לפסל את היצירה.
במשל הפסל ובתיאור תגובת העוברי ושבי מנסה ריא" לתאר את מצבו
של הדרש בבית הכנסת .א אינו רוצה לשמור את רעיונותיו וחידושיו רק לעצמו
_____________________________________

 42ש ,ד ה ,ע"ב.
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ולסביבתו הקרובה אלא לשת את כלל הציבור ,הוא עומד בפני הבעיה של ציבור
מעורב מבחינה אינטלקטואלית ומבחינת הרקע והידע .הדילמה שבפניה ניצב
הדורש בציבור היא למי לכוו את דבריו .א לרמה הנמוכה של ציבור השומעי
הדברי ישעממו את הבינוניי ואת החכמי .א ברמה הגבוהה יקשו הדברי
לשאר הרמות ולא יבינו את דבריו .וא יל לפי הבינוניי הוא יתקל בתלונת
השעמו מפי החכמי והקושי מפי הרמה הנמוכה .תלונות אלו אינ חידושו של
ריא" אלא היו נשמעות מפי הדרשני תדיר .הוס לכ את הצור בחידוש ,כי
מה היא דרשה ללא חידוש ,והנה אנו עומדי כמעט בפני מצב בלתי אפשרי:
א יגביה כנשר בלשו מדברת גדולות סתרי חכמה ותושיה לא יישר חילו אל
השפני ע לא עז בסוד התורה .יאמרו ,מה הוא כי לא ידעו מה הוא .וא ישפיל
עד אר בדברי פשוטי וקלי ההבנה ,ישמעו חכמי מליו ויהפכו לו עור ולא
פני ,כי יאמרו מה יודיענו זה ...עד כי דורש ברבי דורש ריב ומחרחר מדו
43
הוא ,וכמה פעמי יאמר זמותי בל יעבור פי.

ריא" מודע לבעייתיות של ציבור מעורב זה שלפניו עומד הדרש  .את פתרו
הבעיה מוצא ריא" בנרמז על ידי ה' בהוראתו למשה לעשות שתי חצוצרות
ולהשתמש בה בצורות שונות לפי המטרה .כידוע נצטווה משה לעשות שתי
חצוצרות כס לכינוס העדה .צורת התקיעה שנשמעה במחנה הזמינה כל פע
קבוצה אחרת .פעמי היה צור לכנוס את המנהיגי ראשי הע ,לה היתה
צורת תקיעה אחת ,ופעמי היה צור להקהיל את הע כולו ,ולה יועדה תקיעה
אחרת .לכל קבוצה היו קולות שוני ,מעי אותות מוסכמי .התקיעה להקהיל את
הע הייתה תקיעה פשוטה ,ואילו למנהיגי – תרועה שהיא מנגינה לא פשוטה.
דג זה לוקח ריא" כרומז לפעולתו של הדרש  .פיו וגרונו ה כמו החצוצרה
מה יוצא הקול והדיבור .אול קולות ודיבור אלו צריכי להיות שוני לפי
המקו והזמ  .על כ אומר ריא":
תמיד היה ע לבבי כי במקהלות ע נכו הדבר לשי אנוש מילתו בדרושי
קלי וערבי לשומעיה ואעפ"י שאי ראיה לדבר זכר לדבר מאשר צוה ה' את
משה עשה ל שתי חצוצרות כס וגו' מי יודע א רמז באולי כי חצוצרות פיה
של דוברי תורה ראוי שתהיינה שתי .א בזאת יתקעו ונועדו אלי הנשיאי
_____________________________________
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ראשי אלפי ישראל ותקעת תרועה וגו' כי התרועה ושברי קולות הדקי עולי
ויורדי ומשתני ה מצפוני התורה וסודותיה לא ימסרו אלא לועד נשיאי עדה
אנשי ש .וסיי ובהקהל את הקהל תתקעו ולא תריעו להודיע כי בפרסו ע רב
אשר בו הדיוטות ג כ מה יר בסתר א שכיות וסודות בסתר .וראוי לנהוג
44
תקיעה פשוטה אמרי נכוחי וברורי לכל.

ריא" מבדיל בי דרשה המכוונת לתלמידי חכמי ובי דרשה המיועדת לכלל
הציבור .לתלמידי חכמי הדרשה צריכה להיות כמו התרועה ,עולה ויורדת,
דהיינו שיש בה דברי פשוטי ומובני וג דברי נסתרי ופרשנויות שאינ על
דר הפשט בלבד .ע תלמידי אלו צרי הדרש או הרב להיכנס לעומק התורה
ולסודותיה .ואילו הדרשה המיועדת לכלל הקהל צריכה להיות קול אחד פשוט
כמו התקיעה .אל ההמו יש לדבר בדר פשוטה ומובנת ולא בדר הסוד והרמז.
להמו אי הרקע הלימודי שיש לתלמידי החכמי ,ועל כ צרי הדרש להתבסס
על מכנה משות נמו ביותר כדי שכל השומעי יבינו את דבריו .כדי לעניי את
המשכילי יותר שיושבי בתו הציבור הזה יצטר הדרש לתבל דבריו ג
ברמזי המובני למשכילי לעומק אבל פשט מוב להמו  .חלק מ העניי
שייצור הדרש כדי למשו ג את המשכילי תהיה צורת הבאת הדברי ולא רק
תוכנ.
כאמור ,דבריו אלה באי בדרשתו הראשונה בציבור ,עוד בהיותו ב עשרי
ואחת ,אול נכתבו כעשר שני מאוחר יותר .כלו כבר בהיותו צעיר לימי ובלי
ניסיו מוכח של דרש כבר עמד על כל הבעיות שהדרש ניצב בפניה  ,או שמא
נאמרו שני לאחר מכ  ,לאחר שכבר רכש ניסיו רב בדרשותיו בציבור וכבר יכול
היה לצייר לעצמו ולקוראיו את המציאות שבפניה עומדי הדרשני.

סיכו

ספרו של ריא" "מדבר יהודה" יסודו בכוונה שיהיה חלק ראשו מתו סדרה של
שני חלקי או שלושה .בפועל ,א שהיו תחת ידיו מאות ואולי אלפי דרשות ,לא
הצליח להביא להדפסת חלקי נוספי ,וג את החלק הזה של הדרשות ,כפי
שראינו לעיל ,לא הצליח למכור .שנתיי לאחר הדפסתו הוא עדיי לא ידוע מחו
_____________________________________
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לאיטליה ,ועדיי נשארו ברשותו מספר רב של עותקי ,שהרי הוא הציע לשלוח
לחברו חמישי עותקי להפצה במקו מושבו בקרקוב .נראה שהיה פער גדול
בי יכולתו של ריא" לדרוש בעלפה ולמשו ,באמצעות רטוריקה טובה ,את
הציבור ,ובי הכתיבה שכנראה לא הצליחה כל כ .כ או כ ,לידינו הגיע רק
קוב מצומצ ביותר של דרשות מתקופה מוקדמת בחייו .יש להניח שריא" לא
שינה את מנהגו ולא החל לכתוב את דרשותיו בצורה מושלמת ,אלא המשי
לכתוב רשימות וראשי פרקי .כ שלמרות שדרש אלפי דרשות לא נשארו בדפוס
כי א עשרי ואחת דרשות אלו מתקופת פעילותו הדרשנית המוקדמת .מסיבות
השמורות עמו ,ולמרות עיסוקו הרב בכתיבה בסוגות ספרותיות שונות ,לא חזר
ריא" לכתוב דרשות.
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