
 2021דצמבר       אל"מ דימ' אברהם פאר  

 תרומת יהודי חצי האי האיברי לפיתוח הספנות 

 בתקופת התגליות הפורטוגזיות 

הפורטוגזי  הצי  של  בתגליות  חשוב  תפקיד  שיחקו  האיברי  האי  חצי    יהודי 

(Portuguese Discoveries )    שהחלו ביזמתו של הנסיך הנרי    16וה   15הבמאות

 (. Henry the Navigator"הנווט" ) 

הביניים   מימי  פעילותו של הנסיך,  החל  כמומחים ועד תחילת    יהודים התבלטו 

במסחר    ומתמטיקה  קרטוגרפיה  , נומיה באסטרו ומומחיותם  לכישוריהם  בנוסף 

 וכלכלה. 

,  1492ועד גירושם מספרד ב    )גזרות קנ"א(   1391עקבות הפרעות ביהודים ב  ב

יהודים הת בפורטוגל  יהרבה  מומחים וישבו  וקרטוגרפים  אסטרונומים    :   ביניהם 

  פרו נונס-(, וVecinho)  Joseיוסף וסיניו    (,Abraham Zacuto)  אברהם זקוטו

((Pero Nunes . המדענים היהודיים נמשכה תקופה ארוכה. תרומתם של 

מדע הניווט המודרני היה קשור קשר הדוק ליהודים שהיה להם נסיון כמלחים  

הניווט הבלתי פורמלי ללא ביסוס מדעי, הפך לתהליך מדויק    וכנווטים של אניות. 

אפשר    1500בשנת    עם פיתוח משוואות מתימטיות מורכבות ומכשירים חדשניים. 

מיק ולמצ   כבר במדויק  לקבוע  המסוגלים  מכשירים  באניות  שיט  א  כלי  של  ומם 

 בנוסף למפות מאד מדויקות. 

 שו שלושה אלמנטים:  כדי לנווט בבטחה נדר 

)    והאסטרולב  (  Quadrant)    קואדרנטה  שבהםהחשובים    –הכלים   .1

Astrolabe  .) 

 השימוש במכשירים היה מוגבל. שבלעדיהם  –הלוחות האסטרונומיים   .2

 ה. קוסמולוגיאו ו/   האסטרונומיוהבנה לעומק של תיאוריה  .3

 

)המאה השניה  , וכבר בתלמוד ירושלים  עתיקהוא    הארץ   כדור ל  עבסיסי  הידע ה

לראות את    עד הרביעית( ב תיאור  ניתן  כדור.  בצורת    זוהר ספר ה מבנה היקום 

כדור מנאמר שכדור הארץ    ,למשל צירו כמו  כך,סתובב על  מחצית  בשכ בעוד    . 

בנושא    חשובותחושך. אחת העבודות ה  במחצית השניה האחת של העולם יום,  

-1070)      "צורת הארץ" ספר שנכתב ע"י אברהם בר חייאאסטרונומיה הייתה  ה

היווצרות השמים והארץ.  ב  הספר דן    .בברצלונה  12בראשית המאה ה  (  1136

ואסטרונומיה.    הספר   מטרת מתמטיקה  של  ראשוניים  מושגים  עבודה  ללמד 

  בן יוסף   ע"י יצחק  1310חשובה נוספת הייתה "יסוד עולם" שנכתבה בטולדו ב  

נכתב לשם הסברת הלוח העברי ודן ביסודיות בתנועות השמש  הספר . ישראלי ה

וה   בעזרת  והירח  ואף מספק טבלאות  הגיאומטריה  בכך  טריגונומטריה הכרוכה 

 ות.  מפורט



, הורכבו  " החכם"פונסו  לא  המלך  , גם בטולדו, בחצרו של1262-1272בין השנים  

יצחק בן סיד      פונסינים המפורסמים על ידי שני אסטרונומים יהודיים:להלוחות הא

זו אנו מוצאים בפירוט, את  הויהודה בן משה   כהן )או יהודה מוסקה(. בעבודה 

 ות" המפורטות לקביעת מיקום הכוכבים במרחב השמיימי.  א"הטבל

ה אנריקה,    15-במאה  ש1394-1460)  " הנווט"הנסיך  המסורת  את  הכיר  (, 

למשוך אותם לפורטוגל. הוא הקים קבוצת מדענים  הצליח  המדעית של היהודים,  

תרם  ו,  שבדרום פורטוגל  המפורסם(  Sagres)חלק מבית הספר סגרס  תה  ישהי

 פורטוגזיות.  ה יםימי ה מסעותהצלחת הלולכל תחומי השיט   משמעותיתבצורה 

ו,  "הנווט ""  ( ואביו של  אנריקה 1357-1433)  המלך ז'ואו הראשון    עניק ההגדיל 

  סוגיות ה  ןורלפת   בהכירו את מומחיותם  יהודים  המדענים  ל רבות  והטבות  זכויות  

גאות  המדעיות הירח,  מחזורי  קביעת  כגון  של    ושפל,,  בחישוביו  שימוש  תוך 

 (.  Cresquesהאסטרונום היהודי אברהם קרקס ) 

אברהם,  דורות במומחיותם באומנות הקרטוגרפיה.  בלטה במשך  קרקס  משפחת  

קיבל את  --Mapa Mundi  -( או מפת העולם  1375מחבר האטלס הקאטלוני )

 מפות ומצפנים".  ל)מאסטר(  מומחה התואר "

גם   בלטו  שליהודים  מכשירי    בשטח  בניית 

נפוצ'ימדידה   יצחק  כמו  )    אסטרונומיים, 

Isaac Naffucci  )    שעונים לבנית    מומחה 

אסטרונומיות  זוויות  מדידת  .  ומכשירי 

קביעת  היה מכשיר שהתבסס על    קואדרנטה

כוכב   את    הצפון גובה  לקבוע  קו  ואפשר 

 .הרוחב בו נמצאת הספינה

 הקואדרנט                                

 

מילא תפקיד    , האסטרולאב מכשיר חשוב נוסף  

שה מכיוון  בניווט,  המכשיר  ומהותי  היה  א 

הזוית של שמש    מדידתל   הקיים   המדויק ביותר 

  האסטרולאב .  )הצהרה(  צהריים מעל האופקב

ואסטרולוגים    ץ אומ ידי אסטרונומים  חצי  בעל 

בבנייתו ששלטו  האיברי,  בשימושו    ,האי 

הסכמים מערכת    מתוך ובשווקו   ו  נערכש  של 

 בערבית, בעברית ובלטינית.  

 

 האסטרולאב 

 



 

השני  המלך   עבודתם    ייסד (  1455-1495)  ז'ואו  המתמטיקה.  ועדת  את 

התיאורטית של מדענים יהודיים הוערכה על ידי המלך, שהזמין אותם להצטרף  

ב היה  ילוועדתו.  )   אברהם ניהם  אסטרונום  1450-1510זאקוטו  רופא,   ,)

של  ומתמטיקאי, יליד סלמנקה שבספרד, שם בילה את ילדותו ונעוריו. הוא צאצא  

ה חצי  בצפון  שהתיישבה  ותיקה  מצרפת,  משפחה  הגירוש  לאחר  האיברי  אי 

 (.  1309)  14-בראשית המאה ה

"האסטרונום של  .  1492זאקוטו נמלט מספרד לפורטוגל לאחר שאולץ להתנצר ב  

אותו,  "המלך כינו  זקוטו    . כך  של  הלוחות  היו  קולומבוס  כריסטופר  של  בידיו 

קו  בספרית  שבפורטוגללומבינשנמצאים  הגהות   ה  שביצע    והערות  ועליהם 

עבור אוניברסיטת    ותמתמטיהטבלאות ה  את אוסף  עיצב  ערך ו   זקוטו,  .בוסקולומ

"ה את  בעברית  כתב  הוא  הגדול"חסלמנקה.    תמידיהאלמנאך  ה  - יבור 

Almanach) Perpetuum )  . 

נכתב בתאריך    ךהטקסט של האלמנאשכנראה  ו  1473הטבלאות חושבו לשנת  

לספר  הזה.   תיאורטי  ספר  תנועת  איננו  את  משחזר  הוא  אבל  אסטרונומיה 

לקואורדינטות   בהתייחס  הנקראות  הכוכבים  מסוימות,  אסטרונומיות 

Efemerides   )הוראות  טבלאות יש מערכת  בנוסף ל.  )מעין לוח שנה אסטרונומי

הליקויים    ןשמטרת זמן  הכוכבים,  מיקום  לקביעת  בהם,  השימוש  את  להסביר 

אלמנאק התמידי, חשיבות  לושימושים אחרים בעלי אופי אסטרונומי ואסטרולוגי. 

ואף  רבה   הימיים הפורטוגזים  גאמה    ו  שימש  למסעות  דה  וסקו  להפלגתו  את 

 .  ( 1497)יולי  להודו

זה   עודכן   לצורך  בלייריה  הספר  ידי  ,  1496בשנת    לשבפורטוג  מחדש    על 

שנזכר לעיל )ויסיניו באותו זמן  כבר נחשב ל "נוצרי    וסה וסיניוז'  היהודי  המאסטר  

 (. 1492 תחדש" לאחר שאולץ להתנצר בספרד בשנ

ז'ואו  השני   ראשון עם עלייתו של המלך מנואל ה  נאלץ שוב  ,  לאחר מות אביו  

. כעבור זמן עבר    וניסוהגיע לת,  1496ב  מפורטוגל  להמלט     אברהם זאקוטו  

 . 1510נפטר ב  לטורקיה ומשם לדמשק שם נפטר 

התקיים זה מאות בשנים בדרך היבשה.  והודו   סין לבין אירופה חליפין ביןהסחר  

למית בשנת  המוס  ה העות'מאניתהאימפרי בידי קונסטנטינופול  כיבוש אולם, עם  

ת.  פורטוגל, שפרחה כתוצאה  הפכה הגישה למחוזות אלו קשה ומסוכנ  1453

חופה של אפריקה, שאפה לגלות את הדרך להודו  מתגליות משמעותיות לאורך  

כריסטופר קולומבוס, שנולד    התפישה של המלך ז'ואו השני,  לעומת  בכוון מזרח.

לאחר פרעות  באיטליה ויש אומרים שהוא ממשפחה של אנוסים שברחה מספרד  

 , שאף למצא את הדרך להודו בהפליגו מערבה. 1391של 
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אשר   חשוב,  טכנולוגי  פיתוח 

את    קולומבוס לאפשר   להגשים 

בחסותו של   .הלקרווה, היה  חלומו

הפורטוג אהנסיך  ריקה  נזי 

יועציו   ה"נווט"  בעזרת  פותחה 

יהודים   מומחים  ספינה  ביניהם 

קלה   הייתה  אשר  חדש,  מסוג 

קורות   עשויה  ומהירה, 

אוניות   אלון ו  אורן עצי לעומת 

התיכון  בים  למסחר    . ששימשו 

  הפלגה ספינות אלה יכלו בנוסף ל

ל  גם  לחופים,  ולעבור  בסמוך  הסערה  ברוחות  לשוט  ים,  בלב  בקלות  הפליג 

מרחקים גדולים בזכות כושר התמרון הרב בו ניחנו והיכולת להפליג בזווית לכיוון  

 המפרש הלטיני.  -  הרוח. ביצועים אלה התאפשרו בזכות המפרש המשולש

הצליח להשיג מימון להפלגת משלחת    , לאחר מאמצים רביםכריסטופר קולומבוס 

למצ אניות  שלש  באמצעות    תאי של  מערבה.  בהפליגו  להודו  יהודים  דרך  שני 

סאנצ'ס וגבריאל  סנטאנגל  דה  לואיס  מ    שהתאסלמו,  למעלה    50%שמימנו 

 לממן את היתרה.   מההוצאות , שוכנע המלך הספרדי

  :  ד משמעותימשפט מא  ביומן ההפלגהעם יציאתו של קולמבוס לים,  הוא כתב  

קיבל  ש  האדם הראשון ".  הפלגתי התחלתי את     "ביום בו גורשו היהודים מספרד 

חברו לואיס דה    כי אם   מלך הגילוי אמריקה לא היה  את הידיעה על  קולומבוס  מ

 המומרים.  ואת כל רכושו לחבריקולומבוס  השאיר עם מותו,  סנטאנגל. 

הובאו    לסיכום,  זה  רבות  בנייר  שתרמו  יהודים  של  בלבד  מייצגות  דמויות 

להתפתחות הספנות העולמית. כמובן שתרומה זו באה בנוסף לתפקיד שיהודים  

י. יהודים רבים שמשו יועצים חשובים בבתי  והכלכל  י שטח המסחרברבים מלאו  

והשתתפות הפעילה שלהם במסחר עם המושבות   המלוכה בחצי האי האיברי 

   המשך והגברת הרצון לבצע תגליות נוספות.  החדשות הוסיפה תמריץ ל

 ( 1415-1543) 16ו   15מפת התגליות הפורטוגזיות במאה ה                  
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