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יחס גדולי הדורות ל"מורה נבוכים" לרמב"ם, לחיבורו הפילוסופי של הרלב"ג  

 ות השם" ולפירושו של רבי אברהם אבן עזרא על התורה "מלחמ

 

 יחס גדולי הדורות ל"מורה נבוכים" ול"מלחמות השם" 

 

ם למספר לא מבוטל  החיצוני של ניסוחי הטענות האויליות של פילוסופי יון, שלגביהם היופי היה חזות הכל, גרהברק  

רם את הפסוק "יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי של חכמים להיסחף אחרי טיעוניהם ועל כך כבר עמדו חז"ל בהסבי 

שמ ישראל,  חכמי  בידי  נתון  סוגיו  על  היוני  שהיופי   זמן  שכל  לאפיקים שם",  יתועל  היופי  אז  נח,  בן  משם  וצאם 

של עצמו, כפי שקרה לפילוסופיה היונית, מביא הדבר לאסון לעולם חיוביים, אך כאשר יופי זה קונה לעצמו מעמד מ

 וזכר אף שם של האחד מן פילוסופים, שנחשבו בעיניהם כגדולים ביותר.  ומסיבה זו לא ה

ה קדמות  בדבר  שראיותיו  כתב  בעצמו  יצחק  אריסטו  ודון  נבוכים  במורה  הרמב"ם  שציין  כפי  ודאיות,  אינם  עולם 

א  מים חדשים", בו הוא מוכיח אחת לאחת שכל טיעוני אריסטו הם מופרכים מכל צד שהוהאברבנאל כתב את הספר "ש 

ופיה של  )אוני' חיפה, המכון להיסטוריה ופילוס ושאריסטו עצמו כתב שטיעוניו אינם שייכות לאמת ואכן פרופ. מאיר בכלר  

ל אריסטו, שאפלטון הוכיח שכל  מבאר בספרו "שלש מהפכות קופרניקאיות", בפרק עהמדעים והרעיונות באוני' ת"א(,  

האדם ולכן אין כלל לעסוק בו ובקושי הוא הירשה לעסוק רק    פגום עקב מוגבלותו התפיסתית של  המדע האנושי הוא 

 לצורך בניית כלים שימושיים בחיי היומיום. בחלק ממשפטי הגיאומטריה האוקלידית ולא בהוכחותיהם 

ן שכל הפילוסופיה והחוכמות החיצוניות הן פיקציה מניפולטיבית, אך אריסטו מרד בו וגרס שאומנם זה נכו  -תלמידו  

המדע, שהוא ידע פגום ולהסתכל עליו   –את המדע  של "הכאילו" שזה נכון, היינו לקחת  את הידע השקרי  ניתן ליצור  

שקרי"כשלעצמו"   מידע  הנובעות  יפות  אך  שקריות  חוכמות  הלוג זה.    וליצור  ביצירת  היתה  פעולתו  קה יראשית 

בדיונית ה יוצר חכמה  הוא  בה  או שקר מוחלט  הסלוגיסטית,  מוחלטת  יש רק אמת  ועל )מתארת מציאות שבה כאילו 

נוצרה האלגברה הבולי זו  זה הוסתר מעיני  .  בימינו(  אנית המהוה את בסיס החומרה של המחשביבסיס לוגיקה  מידע 

 ל אריסטו ודומיו. הניסוחים השקריים ש שניסחפו אחרי הברק החיצוני של אותם חכמים

כשהתפתח תרס"ה,  משנת  פיז   החל  של  במדע  המכונן  הקוונטיםיהענף  המודרנ קת  המדע  יסודות  כל  את  שהפריך  ,  י, 

מודרנית() רפורמית/  הפרוטסטנטית/  הנצרות  ארבעת ההשערות של  על  יסודובראשם    שנשענו  ,  האובייקטיביות  את 

לתפק המדע  בסהחל  על  אריסטוי ד  זו של  גישה  מד ס  הטבע  , שכל  וכזבים(  ו   אתוסים  עלבנויים  עי  )שקרים  מיתוסים 

)סיפ שמתחריםוונרטיבים  כפי  של ,  פיתוחה  לאחר  שנים  מספר  תיאוריה(.  ו/או  ניסוי  ולדמיין  לפנטז  מדען  לכל  שק 

הקוונטים ההיסטורי   , פיזיקת  המחקר  בחוגי  להסתכל  המדעים-החלו  של  החברה  פילוסופי  ומדעי  הרוח  מדעי  על   ,

על   האפידמידמה)ובכללם  כנחלוגי(וע  פו,  כסוציולוגיה  ונתפס  יותר  אלוות  מדעים  המנחה  המדע  ח  ,מאז  .ליטית  דל 

עצמו כמבין רק בצורה    והחל לתפוס א  (המציאות  להבין את מהותשגעונית    )התיימרותשלו    מהמגלומניה האונטולוגית

 טמולוגית את המציאות.סשטחית אפי 

אלקנה   יהודה  לפילפרופסור  "המכון  ש)מייסד  והיסטוריה  וןוסופיה  "מכון  ונשיא  ת''א  באוני'  והרעיונות"  המדעים  ליר"  -ל 

ומוכיח    )להבנת(, הקדיש לכך ספר שלם באנגלית "נסיון פרוגרמאטי  היוקרתי, אצלם( אונטולגיית הידע". הוא מסביר 

גם פרק שלם  מקדיש . הוא  [Images of Knowledge]בידע של תדמיות  אלא רקהמדע אינו עוסק בידע ממשי,  שכיום כל  

 . [Science, the epic theater]ל"תאור התיאטרלי של תחומי הידע המדעי" 

תנו רבנן : כשחלה רבי  ,,  –ו משמעות המושג "הגיון" בדברי חז"ל. במסכת ברכות )כח:(, הובא  לברר מה  ראשית יש

ר להם : הזהרו  . אמ לחיי העולם הבאיים ונזכה בהן  נסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו : רבינו למדנו אורחות חאליעזר, נכ

לא תרגילום במקרא יותר מדי, משום דמשכא,  ,,  –“. רש"י ד"ה מההגיון    ...ההגיוןבכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן  
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שאמרו בברכות )כח:( בפרק תפלת    ומה,, –“. רשב"ץ "מגן אבות" למסכת אבות )ב,יט( לשון אחר : משיחת ילדים

 “.שיחה בטילה –וגיקה(, כי רש"י פירש, הגיון )= למנט"ק -כמת א"לבניכם", אינו חהשחר "מנעו 

אמנם לידע כל סעיפים וסעיפי סעיפים  ,,  –פירש מושג זה על לימוד הדקדוק    שו"ת "חוות יאיר" )סימן  קכ"ד(,

לבלות הזמן אין  מן הכללים,  ויש שפירש  והיוצאים  ומעט התועלת  ידיעתם רבית המבוכה  כי  ..."מנ בהם,  זה  עו  ו על 

 “. "גיוןבניכם מן הה

מ"א(,   סימן  א',  חלק  יעבץ",  )"שאילת  מעמדין  יעקב  חוכ רבי  על  זה  מושג  והפילופירש  חיצוניות  סופיה  מות 

נלמדה הרפואה לפי הנצר ות הפרוטסטנטית, כפי  המסתתרת מאחוריהם, כגון חכמת הרפואה באיטליה, שם עדיין לא 

ז נצרות  במנזר  כיום  נלמדת  בפ  –ו  שהיא  לרפואה  האקדמיה  לפי  גיד  ,,א  –קולטה  ערכת  הנה  כי  עמדי,  את אשר  לך 

איה   החכמים  אחר  בארץ  שוטטת  כי  דדינא  עניניך,  אעיקרא  פירכא  לומר  ויש  בינה.  מקום  עצם  ואיזה  על  פירכה   =(

מי התיר לך להניח מקומות שיש בהם קמעשיך( גולה שלא למקום תורה  ,  ולהיות  מישראל  מעשה    )=הילות קדושות 

יס צרה עגונה, למנוע שארה ועונה, להכנ )= את התורה(  , להושיבה  הוי גולה למקום תורה"("ל "ך למה שהורו חזשהוא הפו 

)= כי  סיהם , בני מי הרשך לעמוד במדרשיהם וללמוד נימו )= לימוד התורה(במקום הגבירה העדינה  )= חוכמות חיצוניות( 

כדי ללמד    העומדת מאחורי פרקטיקת הרפואה  מבואות הפילוסופיההפרקטית גם את  הלימוד באוניברסיטה, כוללת מלבד הרפואה  

,  יות()= החוכמות החיצונ ללכת אחרי ההבל והשגיון  .  שהיא השקר בהתגלמותו(  קה על בסיס הפילוסופיהי הפרקטניסוח  את  

של   וכלל ולפי פשוט  שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה ולא נשתמשו בה אבותינו וחז"ל  במלאכת ההגיון,לבלות זמן  

נראה שכיו במה שאמרודבר  לזה  מ"מ  ונו  לחכם  ולא תראה   ההגיון"  מן  בניכם  בה  חכמי האנעו  זמנו  )=  מת שאיבד 

ז"בלימוד המציאות על פי הפילוסופיה( נו שהעמיק עיונו בה, הפליא עצה, הגדיל תושיה  בדו מציל הוא ל , אך הרמב"ם 

 “.)= מורה נבוכים( בספרו המורה 

קתו נחשבת כרוב סנהדרין ]חו"מ, )מב,  ם, רב האי גאון, שפסיופת האמוראילאחר תקאונים"  ופת "הגגדול תק

ההולכים    תםוא,,  –ה(  עי'  , אות ס "שערי תשובה"שו"ת הגאונים  כתב )  [,על פי גדולי "הראשונים"  א(, ש"ך 

וכי הוא יתברך מחשבתו העליונה הברה והתבחושך מחכמי הטבעיים וחושבים זולתה  ורה, הוא  , כי אין תורה אחרת 

" ומי  רכיכם ומחשבותי ממחשבותיכםדכן גבהו דרכי מ  בדרך טבע, כפי מוחם הריקן והלא כתיב "כי גבוה שמים מארץ

פחת אחד מעבדי השב' כל שכן וכל שכן דעת מחשבת המלך הגדול רם ונשא שוכן עד וקדוש  יג דעת מחשבת  יוכל להש

חכמ מחקירת  נלאו  המלאכים(   =( השמים  צבא  כל  אשר  כבודו  שמו,  מקום  איה  שואלים  ובלב  והשגתו  לכם  ותו  מה 

ע  תדכאו עמי בתופני  וחבריוניים  בדרכי אריסטו  וניב לשונכם  י  ורה תטחנו בשמעם את דבריכם  תורתו  תברך  ודנים 

. היוחל ארץ במעמד הר  , מי שמע כזאת, מי ראה כאלה(ינו, שדרוג התורה על פי המצאותיו של אריסטו יה)=    באותו דרך

ביו גוי בתוכן שמיםסיני  ונשמע" ובאותה שעה ארץ    וארץ בקיומה, בשמוע את  ם אחד, אם יולד  דברי אומר "נעשה 

האלה הדברים  על  והכל  קיומו  על  עמד  והעולם  תכונותם  על  עמדו  ושמים  ושקטה  במש  יראה  עושים  )=  קל  ואתם 

יתברך, שהוא דעת התורה ממש לדעמשווים(   יוצרנו  ותולעהדעת  רימה  וריק,  ו,  ת הבל  בו ממש    בהו אשרתהו  אין 

ולא תבונה   יצא עתק מפיכם בלא דעת  . אל תרבו תדברו גבוהה"ותהו נחשבו לו  והלא כתיב "כל הגוים כאין נגדו לאפס

 .ניב לשונכם "כי אל דעות ה' ולו נתכנו עלילות"

זה הדרך אשר   טבעכם והבלי דעתכם, יודע לכם, כי לאבדרך  אשר אמרתם ואשר שלחתם בענין הנדה והרחבתם פיכם  

ותורתו הקדושה, כי ענין הנדה כבר הורונו חכמינו ז"ל הענין הנכון והטוב בדבריהם לא ימוטו    תלכו בו מצד דעת עליון

ויועד ומה שאתם מבקשים  לעולם ויצא לצורף כלי וחפץ ה' בידכם יצלח.  , הסירו סיגים מכסף  צא לצורף כלי וחפץ 

ם דברי חפץ ואין אנו ישמבק  זולתי שאתםשכב והייתי מאריך בתלמוד,  דעו, כי מעת שרחצה מטומאה אינה מטמאה מ

לוסופים, כי  דם על חרשי אדמה הנשברים והם דברי אריסטו והפיא)= יצפה בזהב(  יכולין להשיב לכם, כי איך יזהיב  

והזויות(  כולם חברים יד)= כל הפילוסופים מתבססים על אותם השערות דמיוניות  וחיו ושימו  על פה    . אבל השיבו 

כרח כי  ממערב,ודעו,  מזרח  דעת    וק  שהיא  יתברך,  המקום  הרחיק  מ כך  הקדושה  אדם,  התורה  בני  זאת    זכרודעות 

 “.  (שהתפתיתם להתעסק בפילוסופיה )= תתביישו והתאוששו ומאותו הדרך התבוששו
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שי, מדה  השער השיהישר",    עצמם כתלמידיו כתב )"ספר, שכל בעלי התוס' ראו  מגדולי "בעלי התוספות"רבינו תם,  

החכמיש  ,,  –י'(   כגון  האמונה,  משחיתות  החיצחכמות  ה  –וניות  ות  האפיקורסחכמת  וחכמת  לוסופיא...וכמה  יפים, 

ידעו כי רחקו עלו למרום החכמה, חושבים כי עלו ועמדו בסוד גדול ויעלימוהו מזולתם ולא  חכמים בעיניהם חשבו כי  

   “.מעט מעט והוא לא ירגיש, כך המתעסק בחוכמת הפילוסופיאאמונתו   וס, תשחתמן האמונה...וכאשר יתחבר לאפיקור

התדרדרו לעיסוק בספרי אריסטו  גאון, שהמצב בו היו מחכמי ישראל ש  הירב סעד  את גישתו שלגאון שולל    האי רב  

אל מכלל ישרו לגמרי  ה קיימת ולכן יש לבוא לקראתם, כדי שלא יצאעובדהיא    )שהיו מקובלים אצל הגוים כחוכמה עליונה(,

עוותים שלה,  מהבמקצת היסודות    ות"הודל"ם  בוהה וג ברמה ג  ילוסופיה היא חוכמהולכן יש כביכול להודות להם שהפ

גם להלחם בכת  אלא שיש יש  ועל הדרך  בתורה  ואף דברי כפירה  טעויות רבות  ישנן  זו  ות  להסביר להם, שבחוכמה 

ולהם הוא כתב את    ודומיהם  (י בל כחיוי ה  מכנהו"ע  אר"א  שה)  יוהכת של חיוי הבלכ  הקראים  שונות שהתדרדרו, היינו כת

אשר לו יאות עין    ה' אלוהי ישראל  ברוך,,  –קדמתו לספרו  שם בה  בוא כתח דברים אלו הות ודעות" וברוספרו "אמונ 

תם  האמת הברורה, המאמת למדברים מציאות נפשותם אמת ברורה ומצאו בה מוחשיהם מציאה ברורה וידעו בה ידיעו

על    מופתים וישתבחת והזדכו להם העמה הספקות ונצללו להם הראיו, נסתלקו בה מעליהם השבושים וסרו  עת צדקידי

נעלה לתהלה. ואחר מה שפתחנו בו מתהילת אלוהינו ושבחו במאמר קצר, אני מקדים לספר הזה אשר כוונתו  ספור    לכ

שתשלם הגעתם אל הדרוש ושלוט  ם, עד  י הסרתהודעת סיבת נפילת הספקות לבני אדם בדרושיהם ואופנלחברו,  

 “. ...בתם וסברתםאמיתות כפי מחשעל קצתם, עד אשר קיימו אותו קצתם 

כבר כתב "המאירי", מגדולי תקופת "הראשונים", בהקדמתו לחיבורו על מסכת אבות, שהדברים המובאים  ה זו  יבמס

 בספרי רס"ג  מיעוטם אינם נכונים.

בדרכו של רס"ג   נבוכים"  עליו בכותבו את  סתמך  ואף ההרמב"ם הלך  "מורה  ו עבור אותם  הספר    מדורדרים נבוכים 

ים, ישנן גם שיבושים חמורים ועל כך כבר תקפו אותו גדולי  ויסודי  ם חשוביםף שיש שם דברי , על אבספרו  ולכן גם

הרמב"ן   ובראשם  הרמב"   והגר"א."הראשונים"  של  אמו,  הרלב"ג    גם  הלך  ם  בדרכו  מצד  הרמב"ן  רו  בחיבונכד 

,  ורו "העקדה"(מה בחיבהנפש" ור"י ערא  מדותקון  רו "תיבספ  ירולוכן ר"ש אבן גב)  אך הפריז יותר ממנו  ,ילוסופי "מלחמות ה' "הפ

ונים" ו"האחרונים" והיו כאלו שקראו לספרו "מלחמות על י "הראששבו ישנן אותם בעיות ולכן תקפו אותו על כך גדול

  החלקמי. מאוחר יותר הושמט  ורו האסטרונוחמות השם" וחלקו השני היה חיבספרו הכיל את החלק הראשון "מל  .ה' "

של  פני ארבע מאות שנים חיפש יוהן קפלר את החלק האסטרונומי  ר לוכבופי  לק הפילוסושאר רק החטרונומי וההאס

  פרוטסטנטי -עידן הנוצריעד ה  ג נחשב בזמנוא לא מצא אותו. הסיבה לכך שהוא חיפש חיבור זה, כיון שהרלב"והוספרו  

ים ובאחת  ש וחזר בו מאותם שיבש  אההרמב"ם, נר.  ח"הקד  הלכות  , כחלק מלימודהאסטרונומים והמתמטיקאים  לולגד

 ובחיבוריו. הבבלים, הכשדים והיוונים הפכו לצרות  לעיסוקו בלימוד התורה י הוא מתאונן, שעיסוקו בספר מאגרותיו 

נו הגר"א, שלא חסך את שבטו ממנו ב"ביאורי  נים" היה אדונ בתקופת "האחרום  את הרמב"ביותר  שמי שתקף    ,כידוע

עולם  ה מגדולי המזוהמים שבאומות פילוסופיה לבלעם, אחדיכת היין שבחז"ל משויש לצשולחן ערוך". י הגר"א" על "ה

  –ם ואת הרמ"א )יו"ד, סימן רמ"ו, סעיף י"ח( וכותב  )ב"מדרש איכה רבה" בפתיחות, פ"ב(. הגר"א תוקף את הרמב"

"ג הוא כתב על  יף ין קע"ט סעבסימ  “ ושם וד( לא הוא ולא הרמב"םסרש,  דז,  רשט,  פאבל לא ראו את הפרד"ס )=  ,,

הכו    –  רמב"ם ה כבר  הפילוסופיא...אבל  אחר  נמשך  )= או,,והוא  לקחה   ברוב  היטתו  קדקדו...והפילוסופיא  על  תו 

פשטן וחס ושלום איני מאמין עקור אותם מ( לפרש את הגמרא הכל בדרך הלציי ולשלה  פים והמבריקיםבניסוחים הי

ילוסופיא  א פנימיות של בעלי הפנימיות, לא שיש בהם פפשטן, אלכל הדברים הם כבהם ולא מהם ולא מהמונם, אלא  

מישרים"    יוסף בספרו "מגיד -בית“. כמו כן, כתב מרן ה לי ברק חיצוני נבוב(, אלא של בעלי האמתבעשהם חצוניות )=  

  לא שבגלל כתביו ת הרמב"ם בשמים ב"כף הקלע" בגלל דבריו, אגיד מן השמים(, שרצו לדון א)דברים שגילה לו מ

. ברור הוא, שאם היה רואה שףנ, למשל בהלכות מעונן ומכי מצטט מעט מאד מהמו"ולכן הב"  לא דנו אותוהאחרים  

 לא היה כותב כלל את חיבורו "מורה נבוכים". הרמב"ם את דברי רב האי גאון, הוא 

מכתב  -דוהיהו  אמנם, זייפו  ב"קריהאנוצרים,  )הובא  קצנלבויגן  הירש  צבי  הרב  ק  ל  עמ'  שרנאמנה",  מנשה  "ס(,  בי 

אמר  מאיל דברים  ייא  כתב  לא  אליהשהגר"א  "עליות  בספר  אך  לוריא    ו"אלו,  ממהר"ש  מכתב  הובא  להגר"א,  )יג.( 
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א(, שדברי הגר"א בביאוריו  שו של הגר"י הגר"א ולפי עדות המחבר נאמן הוא בכל כתבי יד קד)שהוציא לאור את ספר

קע"ט( ובסימן  רמ"ו  )בסימן  בליו"ד  נמצאים  אכן  יד  ,  כתכתב  וכן  הגאון  קודשו  ב"אבןב  מלצאן  יצחק  שלמה"     רבי 

וס ב"ספר החסידות" בעמוד  ר"א, שכן נמצא בכתב יד קודשו של הגר"א וכן כתב הרב אהרן מרכהג)פרק י"א, א"ג( ל

   גר"א. ת מדרשו של הגר"א שראה שכתוב כן במו עיניו בכתב ידו של הן הרד"ל מביעל פי עדות של הגאו ,ע"ט

מגדוהריב"ש ג"הראשונים"   לי,  תקף  ,  הרמם  האת  את  תקף  הוא  וכן  עליו  סינגר  גם  אך  )שו"ת רלב"ם,  וכתב  ב"ג 

בלה ואנחנו  שהיא מצד החקירה, לא מצד הק  ידיעה שלמה רק אותה  וכתבו בספריהם, שאין,,  –הריב"ש, סימן מ"ה(   

"ה,  הנביאים עמצעות אדון  בורה ובא הר סיני מפי הג ו, שהתורה שלנו שלמה, שבאה אלינו במעמד  מקבלי האמת, דעתנ 

על כל זאת לא נמלט הרב ז"ל .ו ..)= לעומת ערכה של התורה הקדושה(  וחקירתם אפס ותהו לערכההיא למעלה מהכל,  

ואולי לא היתה כונתו רק כאשר לא  סיני   רפתית ובמעמד הרים, כגון בבן הצמהימשך קצת אחר החכמה בקצת המופת

ת אל  ם מן התורה בדרך מסכמינים מעטיהם ענייאר לצה ובמן הקצה אל הק  נשים ההם לגמרייוכל להשיב הא 

לאכים שנראו לאברהם אבינו ע"ה אמר שהיה במראה הנבואה, וכבר  במ. גם  זה כתבו ברמז ובהעלםהפילוסופיא וגם  

חכם גדול  (, גם הוא היה  כם רבי לוי ז"ל )= רלב"גורה שלו )= בפרשת וירא(. והחן ז"ל בפירוש התהשיב עליו הרמב"

ועש נאבתלמוד  פירוש  ולה  בעה לתורה  והלך  ז"ל. אמנ ספרי הנביאים  גם הוא הטו את לבבו אוקבות הרמב"ם   תן ם, 

עתיד האפשרי  נין ידיעת השם בניינים, כגון בעהחכמות הרבה מדרך האמת והפך דעת הרב רבינו משה ז"ל בקצת הע

שגחה ת הנפש ובהוכן בהשארוור לשומעם  דברים שאסאחורנית, כתב    ליהושע והשיב צל המעלות  וכן בעמידת השמש 

 מות השם".  לחכתב כל זה בספרו, קראו "מעים בעולם הזה, כמו שבענין עונשי הרש

המלכים   שני  אם  בעצמו,  וחומר  קל  אדם  כל  ישא  עמדו  ומעתה  לא  במישור  האלה,  כבודם  רגליהם  הדברים,  קצת 

ראינו פרקו עול וכמה וכמה  ות, לערכם.  ראינו מאור  ו אשר לאאיך נעמוד אנחנ , והם היו גדולי עולם,  במקומם מונח

 אותן חוכמות“.   ודוהמצוה מעליהם בסיבת לימ ה, נתקו מוסרות התורההתפיל

וכתב   הרמב"ם  על  סינגר  גם  מעמדין,  יעקב  שארבי  יי )"שו"ת  מ"א(  עב"ץלת  סימן  א',  חלק  שינה  ",  שהוא 

ות זאת ואין לחקותו לו היה מותר לעשק  רו ורק לדו ו בדבריו היו רו משמד, וכוונתדברים מקובלים כדי להציל את דור

ה, הפליא עצה הגדיל תושיה בספרו "המורה", לצורך אנשי דרו.  ב  ל הוא לבדו מצינו שהעמיק עיונו ,,אך הרמב"ם ז"  –

גבהו עמקו  בדרכיו, אף אם  מיד מאנו בספר ההוא ולא אבו הלוך  והדורות שבאו אחריו    ורו בלבד תיקןהוי ליה זה לדו

כה  הלן למדין מן התקוע, שתקע עצמו לואי תיו ומהלכיו  ולא נודעו לכל נתיבו  ולא נודעו לכל מחשבותיו  ותיומחשב

ערך מחנות, קרא  הרבה צבאותיו  מורה בדת אל    זו, כי בכל חכמי ישראל האחרונים אין ערוך אליו, מי כמוהו

 “. נותכה לשתי שולחאדם זו ת בנות ואין כל דיו לרקחות וטבחות רבולתבונות יעמדו יח

מפאנו הרמ"ע  ק"חשו"ת  סימן  מעיר,   ,  לחקו   גם  את  שאין  מדבת  ראיה  להביא  אין  וגם  ב"מורה  ו  ריהרמב"ם 

הרמב"   ,נבוכים" על  בהשגותיו  הראב"ד  מטרת   : סבר  באמת  שהרמב"ם  מהספר  למה  הציבור  את  להרחיק  היתה  ם, 

נבוכים" בגלל תוכנו   זכר לברגות הראב"ו מהשואנחנ ,,  –"מורה  נגד ובה לעצמנו כה למדנו חד  , לקובלנא מן התורה 

כיוהח כי הוא לא  בכבוולקים,  כן בהם למעט  )= שהיה    תיהו, אלא חשף הראב"דווד הרמב"ם. חלילה לרבנן קדישי 

ו כולא  כי היכי דלא ליסרכמה גופי הלכות,  קודשו לחלוק עליו לכח אמיץ בכ  זרועאת    ב"ם(מ גר מהרהרבה יותר מבו

 ה" וכיוצא בו“. ות מעל ספר "המורללמוד וללמד בדע ריהעלמא בת

  לגדולים ביותר בדורות הקודמים,רה נבוכים" ורק ברי הרמב"ם בספרו "מומסיבה זו, רק מעט מאר חכמים מצטטים מד 

ם הוא ידע  ן הרמב"ם כדברים נכונים ואלו דברירים התכווי הם בחכמתם ידעו אילו דבותר לדלות ראיות מספרו, כה

 , רק עבור מדורדרי דורו, משום שהוא רצה להצילם כדי שלא ישתמדו. כנכונים וא מציגםשקריים, כשהשהם 

הוכח,   דבר  של  נכובסופו  דרך  זו  חוזר  שאין  אינו  אחד  ואף  להחזיר  כךמ  מסורונה  כדי  דברים שקריים  אלא  בנים  , 

ראות לה  יה,ומד לחמה בתורה ולת הרמב"ם לשם מאשר אותם מושחתים, מגייסים אהופכים לחרב פיפיות כ,  אובדים

 .ורה שבכתב ובעל פהכביכול שהרמב"ם השתייך למחנה עוקרי התורה בדעותיו שלעיתים כופרים בת

ה  ,כןל שאחרי  הרשב"א  בדור  "הראשונימגדולשהיה  רמב"ם,  חוכמות    ם"י  או  פילוסופיה  שילמד  מי  כל  החרים 

מכ דוגמה  כחיצוניות.  להוכיח  ניתן  לכך  כוהנ רעת  כאשר  היום,  הדת  הי  של  היינו, נצרמושחתים  הפרוטסטנטית,  ות 
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  –הכופרים  בדעותיו לגדול    וטין אפילו את הרמב"םהאקדמיה, משייכים לחל  –הפרופסורים של המנזר הפרוטסטנטי  

 מב"ם כאריסטוטל.הרגדירים את אריסטו ומ

 

רבי אברהם  אבן עזרא  ולעיתים הכפרניים של  דעתם של גדולי הדורות על הפירושים המוזרים

 על התורה בחיבורו 

 

חיבורו על התורה עבר  ש  ,קיימות מספר ראיות לכך, שחיבורו לתורה עבר עריכה מגמתית ואנו נראה לראשונה

הגל השני של זיופים על ידי אנשי כתות שפרשו  ו  תלמידי תלמידיוו  ודיתלמיהראשון על ידי    ני גלי זיופים.ש

 .כי הם לא ידעו שחיבורו זויף ,רונים"ח"הא ביותר היו מתקופת  ותאותקפו ש אלוו הקראיםמעם ישראל ובפרט 

 

ות  עמדו  התבטלות מוחלטת לחז"ל מופיעה  א. הפירושים הזרים מופיעים רק בחיבורו לתורה ולא בשאר חיבוריו, שם  

 . נגד חז"ל ההפוכות לפירושים הזריםנחרצות 

 נינו. פלרה שהאבן עזרא לתומופיעים בפירוש נם  טטים קטעים מחיבורו לתורה שאיצ מאשונים" "הרב. 

ג. הרמב"ן  בחיבורו על התורה תוקף את האבן עזרא בפירושו על התורה על דברים שלעיתים הם פעוטי ערך ביחס  

לפניו, הוכחה זו   ן עזרא שהיהוקף, עובדה המוכיחה, שהם לא הופיעו בפירוש האבת  לפירושים הזרים אותם הוא אינו

 זרא.אבן ע ים" למרן הרב חיד"א בע' אברהםדולהובאה ב"שם הג 

ד. הקראים היו ידועים כזייפני כתבי יד של גדולי "הראשונים" ובפרט שהאבן עזרא לחם נגד הקראים ושאר הכתות  

גם כדי לנקום בו על   מתית של חיבורו והפיצו מספר כתבי יד מזוייפים של האבן עזרא,ולכן סביר שהם ערכו עריכה מג

 ת כפירתם. לשיט תאימיםיבצו בפירושו פירושים זרים המוש מלחמתו בהם

)= על ר"א    ...ואל תתמה עליו,,  –, ע' "דברי הימים של משה"  45רבינו אברהם בן הגר"א, "רב פעלים", אות ד', עמ'  

דול בהרבה מהרשב"ם, כיצד הוא גהרשב"ם היה יותר גדול )= אנו נצטט להלן את רבינו תם, שהיה    אבן עזרא(, כי

על הש"ס ובעבור שהעמיק שכלו בפשטות ושטחיות באור המקרא  ירוש  ועשה פל לחלוטין כלפי הראב"ע( ממנו  תבטמ

 לא עסק כל כך במדרשות עד שכתב...“. 

דברים הזרים ו/או מנוגדים לדברי חז"ל  אישיותו של הר"א אבן עזרא וללישנן ה' גישות התייחסות של גדולי הדורות  

 עזרא על התורה :  אבןא "שנמצאו בפירושו של הר

לפרש נגד דברי חז"ל ושכן היה דרכו של הר"א אבן  ונים  , שבדרוש יכולים גדולי הדורות הראשיש שכתבו  א.

ו "יאיר נתיב", שנדפסו בירחון בית המדרש )ווינא רבי יאיר בכרך, בעל "שו"ת חות יאיר", בשרידים מספר  עזרא :

ל בעל "סמיכת חכמים" בספרו  הג"ר נפתלי זצ"שכן סבר  א כתב  הו  סבר כך וכן. רבי רפאל יצחק    90תרכ"ה(, עמ'  

ד. )עמ' ט' טור ד' מדפי הספר(. דברי רבי רפאל יצחק הובאו ב"יפה ללב" להגר"י  לדף    "קדושה וברכה" עמ"ס ברכות 

"א ן י 'י, ח"ג בקונטרס אחרון דף קכ"ז טור א'. רבי משה פינשטיין, "אגרות משה", אבן העזר, ח"ב, סימבר"ח פאלאג

 ג. -, ח"ב, סימן כאבשו"ת "קול מבשר" וכעין זה

  יו, בכדי שיתאימו עם דברי חז"ל :ת דבריש שכתבו שצריך להתאמץ ולפרש א ב.

ס סוף  ס"ו  ותומים". סימן  "אורים  אייבשיץ,  יהונתן  סוף רבי  סעיף ל"ח  י'  סימן  ב"פאת השולחן"  עיין  כ"ו.  עיף קטן 

 פ"ג שתמה על דברי ה"תומים".  י"ח )תר"ע(  עמ'  תלפיות" כרךתל סעיף קטן צ"ו, שדחה את דבריו וגם ב"

ל בעל ה"אבני נזר", סומך בתשובתו )שנדפסה  בשו"ת "אבני נזר" בחו"מ סימן קצ"ג( ביו שהג"ר זאב נחום מביאלא א

ם  באימו ,כןכמו על דברי הראב"ע להתיר לחולה הרוצה להחמיר על עצמו ולא להתרפאות בדבר של איסור.  בין השאר

תהווה אחר כך(,  או נ   רי צדק" )חלק יו"ד סימן קמ"ג, המחלק בין אם נולד כך בטבעובשו"ת "שע  הללודברי הראב"ע  

 שאסר על פיהם להתרפאות בחולי שבפנים.  
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ועל כל שאר  ,,  –גורשי ספרד, כתב בהקדמתו לפירוש מגילת אסתר שנדפס בווינציה  הר"ר זכריה בן סרוק שהיה ממ

אע"פ שלא היה    ,חר חתימת התלמוד היה רשום ככל הגאוניםז"ל, אשר א  עובפרט נגד הראב"  גדםהדברים שהטיח כנ 

בתכלי..והוגאון. הם  קידושין  למסכת  הראב"ע  חידושי  ראיתי  ואנכי  חכמה  בכל  ושלם  כולל  חכם  היה  הדקות  א  ת 

ה חזן, מערכת ג' שלמוהאימות )דבריו הובאו ב"שם הגדולים" למרן חיד"א בערך ראב"ע וב"המעלות לשלמה" לרבי  

דברים  את הרואה המהרש"ל ז"ל  היה    על זה ב"המעלות לשלמה" )מערכת הגדולים אות א' סימן א'( שאםת א' וכתב  וא

דברי הראב"ע וכן כתב הג"ר משה אלמושנינו בהקדמה   הללו לא היה כותב מה שכתב בהקדמתו ל"ים של שלמה" נגד

ן ראיתי קצת מפרשים יפטירו בשפה יע ,,  –  (קע"ב  -תש"ו עמ' קל"ז  שנתדפס ב"סיני" כרך י"ט  נ לביאורו על הראב"ע )

יניעו ראש ולענה נגד חכם   הראב"ע בענין בנין העולם אשר לא כדת...ראיתי לבאר כוונתו בזה...“ והוא   הרזיםרפה 

הובאו מכת"י    ריו)דבעליו מפני מתקיפיו והרב ר' מרדכי כמוטיאנו )מבני דורו של רבי אליהו מזרחי( כתב בפירושו  מגין  

הראב"ע היה יודע חוקי האלוקים  ,,  –  אלופי יעקב כרך א' עמ' ק"י(  -וב"אוצר הגדולים"    129נה א' עמ'  החדש" ש  ב"הכרמל

 הסדרים“. ותורותיו ודיניהם ומשפטיהם לפי מה שנתבארו בששת

ג  "ם", ברלין שנת תרסברה)שנדפס בספר היובל "ברכת אהג"ר יצחק לאמפרונטי בעל "פחד יצחק" במהדורא בתרא שלו  

ברי הראב"ע מהשגותיו  דאת  אריך לתרץ  הו(  -ואחר כך ב"פחד יצחק" מהדורא בתרא ח"א ת"א שנת תרצ"ה עמ' ד  72-9עמ'  

י רגיל  ויודע ובקי בתלמוד אציעה נא מה שמצאתי וראיתי לזכותו  ולמען דעת צדקת הראב"ע וכ,,  –של המהר"ל וכתב  

וכו'“ התלמוד  פירוש  אייבשרב  גאוןוה  על  יהונתן  ב"יי  שם  כתב  בפירוש  ,,  –"  ותומים  ריםאוץ  הראב"ע  וגם 

 רי הרא"ש, כי ח"ו לומר שהיה בו שמץ מינות לחלוק על קבלת חז"ל“.ן לדבלתורה...נראה דנתכוי

את דברי האבן   תירץמה שסימן ע' ועוד עיין  ]מן קכ"ג להגאון מווינא ושו"ת "שארית יעקב"  בשו"ת "יד אלעזר" סי 

שציין הגר"ז לייטר    [,(רל"ח  'ירושלים שנת תשי"ט עמ)  ב יהושע" עה"ת"נחלת יעקב  מלבוב   ר יעקב יוטש הג"  זראע

אטנזון שהיה גדול המשיבים  שפירשו את דבריו שלא יסתרו את דברי חז"ל וגם הגרי"ש נ   ,ה"צל"ח" בסימן ע'  בשו"ת

 א עם דברי חז"ל. עזרבדורו בספרו "דברי שאול" בפרשת צו מיישב כמה פעמים את דברי האבן 

 :  שזרים שלטו בפירושו על התורה והוסיפו בפירושו נגד הדת  בותיש שכ ג.

גר"י בר"ח פאלאג'י  וכן כתב ה"יפה ללב" לה  256אגרותיהם המובאות בספר "עניני אבן עזרא", עמ'  ליה ברבני איט

 .6זרא בעמ' ן עבח"ג בקונטרס אחרון דף קכ"ז טור א' וכן בהקדמה לספר "עזרה להבין" על האב

להם  שתלמידיו    נתבררב ב"שם הגדולים" מערכת הגדולים אות א' סימן פ"ט בשם רבני איטליה, שכת  מרן הרב חיד"א

בתוך דבריו )אך בכל זאת מנסה החיד"א ליישב גם את  שלחו יד בפירושו אחרי מותו וזה סיבת הימצאות דברים זרים  

 מן מ"ה(. סיבו שכתב בשו"ת "יוסף אומץ"  כמ דבריו אם ניתן הדבר להתאימן עם דברי חז"ל,

פירוש הראב"ע לפרשת שמות   ידוע שעל  נמצאו הרבה  –גם  לומר שלא   –רים הזרים  מהדב  שבתוכו  פקפקו אחרים 

שה מתלמידיו  אלא  יצאו  הראב"ע  ידי  לספר  מתחת  הראב"ע  פירוש  על  יוסף"  "אהל  לפירוש  )בהקדמה  ושינו  וסיפו 

" לרבי שלמה חזן במערכת ג' אות א' סימן ג'  מהלבעמ' כ"ז, אך ב"המעלות לש  ק"ץשמות וב"ביכורי העתים", שנת ת

כללי הפוסקים סימן ט"ו אות מ"ג(. אמנם, אף שהוכיח ב"המעלות לשלמה" שגם  מד" בדחה דבריהם וראה ב"שדי ח

מ. מ. כשרה ודחה את כל דברי המפקפקים, מכל מקום הוכיח  תורה )"  פירוש לשמות הנמצא לפנינו הוא מהראב"ע 

במילוא  ח'  מפירושי הקראים שהיו כתם  ישלמה", כרך  נכנסו הרבה  רנ"ד(, שבספר שמות  י"ז עמ'  בגליון ובים  סימן 

 ואחר כך הם הכניסום לבפנים[.

מינו שכל הפירוש הנמצא לפנינו, שהוא בציר הזמן לאחר גל הזיופים שהאהיו מגדולי תקופת "האחרונים"  ד.  

ולכן    ר בזיופיםבולא הבחינו שמדו  הראב"עדי הקראים, יצא מתחת ידיו של  ל יהשני של חיבורו של הראב"ע ע

 הם תקפו אותו גם על כך שלא היה בקי בתלמוד : 

שמ ברבינו  נ"אעון  סימן  ח"א,  תשב"ץ,  )שו"ת  כתב  מדוראן  צמח  שט"ז,  "ר  שנת  פי  ,,  –למניינם(    1556,  על  אף 

ת צו, שלא היה האבן עזרא  פרש   "ספר הנצחון"ן מילהויזן ביפמשהחכם ז"ל לא היה בקי בדינים“ וכן כתב הר"ר יו"ט ל 

שלמה"  מ של  ל"ים  בהקדמתו  כתב  המהרש"ל  התלמוד.  תלמ,,  –חכמי  בעל  היה  ושלא  מקומות  ודא  בכמה  התריס 
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הת חכמי  דברי  נגד  ולקלי בפירושו  וצדוקים  למינים  יד  נתן  בעיני...כי  דבריו  צדקו  מספר...לא  בלי  והתלמוד  ורה 

 תיר“. הלא לפטור ולא לאסור ולא להולכים אחר פירושו לא לחיוב וין האמונה...וא

 "ל חיבר השגות לפירוש הראב"ע.  המהרשש ,ש' אות מ"ו( כתב ערךחיד"א )מערכת גדולים,  מרןב"שם הגדולים" ל

נגד בהקדמת הג יוסף חיים מבגדאד לשו"ת "רב פעלים", ח"א, הוא קרא תגר על המהרש"ל, על התקפותיו   און רבי 

 ונים וגדולים בהקדמות אלו.  גא

  –כד(    "ע גאון בפ' וישב )לח, ב(, אך מאידך הוא גם תוקף אותו בפ' שמיני )יא,באור החיים" על התורה קרא לרא"

שאינו נשמע ולא יחלוק על מקבלי התורה, כי מי ישמע לדבריו והם היפך    ואני אומר שיותר היה לו שלא לומר דבר,,

ים כאלו נתן הרב יד לחכמי ששבפירו,,  –' תרומה )כח, ט([  ' תזריע )יג, ל( ועוד עיין בפ])פקבלת תורת משה...“ וכן  

 דברים“.קעו ההדורות לזלזל בכבודו וכל כמין פירוש זה ישת

ה כתב דברים קשים נגד פירושיו וכבר העירו לו על כך חכמי איטליה הנ"ל. הוא  המקובל רבי אבי עד שר שלום באזיל

ד'  חכ  כתב בספרו "אמונת יקר בנמצאות וראיתי אוהביוהנה הזמן ה,,  –מים" בפרק  מבלים זמנים ושכלם להבין    ווא 

 קרובים למינות“. ום ולא עוד, אלא שבסודותיו נעלמים דברים דם כלדבריו )= של ראב"ע( וכאשר הבינום לא עלה בי

"ג  א, סמן א' אות י' וכן עיין בח]ח"תלמיד "הנודע ביהודה", הג"ר אלעזר פלעקלש לועג לו בחיבורו "תשובה מאהבה"  

של"ו   סימן  ליו"ד  חז"ל[  )בחיבורו  דברי  נגד  כתב  משפטים  בפרשת  שהראב"ע  שכתב,  מה  ד'(,  טור  ס"ט,  על  דף 

ם ה' ]בפרשת נח )י, ט([, שהיה מעלה את החיות עולה לה'. רבי  ראב"ע מצדיק את הרשע נמרוד, שבנה מזבח לששה

שי"ת,  הישראל, שעושים תחלה מעשים ל  הרשעים הרוצים לצוד נפשות בנישל  יואל מסטמר תירץ, שכך היה דרכם  

)הובאו דבריו בהקדמה לפירוש "אוצר  שמים  כדי שיתחברו אליהם ואם כן יתכן שבאמת לא היתה כוונת נמרוד לשם  

 על האבן עזרא, עמ' ה', הערה ז'(. החיים"

, בדפוס 71עמ'  "מטפחת סופרים" )ח"ב, פרק ט,  רו  רבי יעקב עמדין גם התבטא בחריפות על האבן עזרא וכתב ]בספ

ם ]"סיני", כרך פ"ה הרמב"רו בנוי רק על חכמת תכונת הכוכבים וכן הוא כתב נגדו בהגהותיו לאגרות פלבוב([, שכל ס

גם התבטא    אייר ל"ט(, עמ'-)ניסן זלמן מאוסטרהא  יעקב מעמדין, הג"ר אברהם משולם  מ"ט[. אחיו הצעיר של רבי 

פרשת כי בראיתי באב"ע  ומצאתי  ,,  –  רב משלם", עמ' צ"ז, טור א'(  וכתב בתשובה אחת )שו"ת "דברי  גדובחריפות נ 

ב"ע הנ"ל, שדרכו ולמוד פה ולשון...ושארי ליה מארי להחכם הרב א  הרחיבתשא, שקרא תגר גם כן על המדרש הנ"ל ו

 . ..“הוא בכך להיות כמו לעגי שפה על קדמונינו ז"ל כשלא הוטב הדבר בעיניו.

והשיב )שו"ת מהרש"ם, ח"ד, סימן ק"כ(, שידוע   לפרש דבר מסוים מפירוש האב"ע  הגאון מהרש"ם מברעזאן, נשאל

מו ליישב את דבריו וכעין זה השיב גם  כן אין דרכו לעיין בו ובפרט לייגע את עצ"ל ולשבכמה מקומות נד מדרשת חז 

שאין צריך לעיין כדי ר", כרך ד', ח"ב, סימן ק"צ(,  הבאהגאון מקיטוב, הג"ר יעקב שור )בתשובתו שנדפסה בירחון "

 דברי הראב"ע שבכל מקום מפורש בדבריו נגד דברי חז"ל.  להלום את

של תלמידי תלמידיו של הראב"ע ולפניהם  ציר הזמן, לפני הגל הראשון של הזיופים    יו עלה. "הראשונים" שח

תם, שגמרו   רמב"ם וגדול בעלי התוס' רבינום ההיה חיבורו של הראב"ע, כפי שיצא מעטו של הראב"ע ובראש

 ועל חיבוריו של הראב"ע :  ואת ההלל על אישיות 

,,...והנכון    –כתב    , לפסיא, תרי"ט(39"ם", ח"ב, עמ'  הרמב  הרמב"ם באגרתו הידועה לבנו )שנדפסה ב"אגרות

בפירוש חיבר  שהוא  עליו  לי  נאמר  זצ"ל,  עזרא  אבן  אברהם  רבי  החכם  בו  שביאר  מה  סודות הת  הוא  בו  וגלה  ורה 

דרגתו...ולא תטרד שכלך אלא בפירושיו וחבוריו וספריו, כי הם טובים  מלא יבינם, אלא מי שהוא ב   ומיםעמוקים ועצ

הקדמה לפירוש הר"ר יהודה משקוני על האבן עזרא, הוא הגיה י הוא היה כמו אברהם אבינו ע"ה ברוח“. ב... כמאד

,  18ודה", עמ'  המחוקקי י"רינסקי לחומש  )הובאו דבריו בהקדמת הרי"ל ק  ו'"'בדורשצריך להיות כתוב "כמו אאע"ה  

רמב"ם שהיה לומד אצל החכם רבי כיר הלשבח את החכם רבי מאיר, מזהרמב"ם  (. גם במקום אחר כשבא  9הערה  

 ן עזרא. אברהם אב

הוא מזויף, כגון הר"י  תב  כמובן שבתקופת "האחרונים", שבידיהם היה החיבור לאחר גלי הזיופים, כתבו שנראה שהמכ

ים", שהיו קרובים לתקופת הרמב"ם, לא היה אחד מגדולי "הראשונים"  נ הנ"ל, אך במשך כל תקופת "הראשומעמדין  
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מסמך זה ובספר "המעלות לשלמה" להג"ר רבי שלמה חזן,   תקופה זו, שהעיז להטיל ספק באמינותו שלרים באו אח

 כריה בן סרוק ממגורשי ספרד וכן כתב בפירוש מגילת אסתר להרב זהמ  הוכיח את אמיתות המכתב הנ"ל, ממה שנזכר

ידי גדולי הרבנים המסכימים לספר "מרגלית טובה" על הראב דפס בשנת תפ"ב באמשטרדם  "ע שנ צוטט המכתב על 

של   עמ'  ובאגרותיהם  עזרא",  אבן  "עניני  בספר  )שנדפסו  איטליה  חכמי  )מהדו'  255גדולי  הדורות"  "קורא  ובספר   )

 עמ' י'(.  סל,קא

שמקור  והראה  ח"ב נוספות סימן ה( האריך לברר נושא זה,    ראב"ע" )וורשא, תרנ"ד, כרך ב',בספר "קובץ חכמת ה

 ו, שנמצא בכתב יד בפריז.  ו לבנ דברי הרמב"ם הם מצוואת

ו אינה יותכשחשב שאין דבריו של חכם מסוים נכונים או אישהיה ידוע בתקיפותו, הוא לא נשא פניו לאיש,  תם  רבינו  

ש כולו התבטלות עצומה כלפיו. הוא כתב לכבודו חבואו לתאר את אישיותו של האב"ע, הוא  כפי  שהיא מוצגת, אך ב 

"עומר   בספר  ]נדפס  עכחה"  ש השיר  קכ"ז,  )עמ'  גבישון  אברהם  "בעלי  להג"ר  בספר  ועי'  תק"ח(  ליוורנו,  ד',  מודה 

למצוא בצרפת משורר    אב"ע, אחרי שתמה עליו במליצתולר   (, שהביא שרבינו תם השיב כן109פות" )ח"א עמ'  התוס

 “.תחוה לאפיוה ואש,,אני עבד לאברהם למקנה ואקוד –זו הודה ר"ת על עליונותו של הראב"ע[  הולעג עליו ובמליצ

הבדרשי   ידעיה  עולם"  –רבי  "בחינת  ספר  בעל  התנ   הפניני,  באגרת  הרשב"א, מתאר  )שו"ת  הרשב"א  אל  צלות 

לקראת בואו של רבי   אק, תשמ"ב( את שמחתם של אנשי פרובינצימ' קס"ו, מהדו' גיטלר, בני בר, עח"א, סימן תי"ח

נזכרים בהבנת   ע הנודע בשערים והוא העולה על כלראב"  ,,ובסופם הגיע החכם הגדול  –אברהם אבן עזרא אליהם  

אים ואבותינו ספרו לנו, נביוהרחקת שיבושי האמונות בכתובי התורה וספרי ה  האמיתות והשקידה על דלתות החכמה

ו בעברו עליהם. הוא החל לפקוח עינים בגלילותינו וחיבר להם  תחת גדולי הארץ הזאת, חסידיה ורבניה לקראשמעל  

ג,,  –  הרדב"זליו המליץ  “ ועהפירוש לתור תתקס"ז     “ )שו"ת הרדב"ז, ח"ג, סימןדולים בחכמה כמו ראב"עאנשים 

  )תקל"ב(.

המאירי  מנחם  מפירושיו  התשובה,  ור  בחיב  רבינו  להביא  הבח מרבה  "בית  לחיבורו  בהקדמה  מביאו  הוא  רה"  יוכן 

, ועיין 24'  )עממזכירו בספרו "ספר התמיד"  יים,  רבינו ראובן ב"ר ח   ,)מהדו' מכון התלמוד הישראלי, עמ' י"ז(. גם רבו

 (. 41שם בסוף הספר עמ' 

בחיי ג  רבינו  בהערכה  עזרא  האבן  מדברי  להביא  בספריו  בערך  דולמרבה  הקמח"  "כד  בספרו  וכתב  על ה  פורים, 

 ר, שהוא הנכון מכל הפירושים שנעשו במגילה זו. תהפירוש של הראב"ע על מגילת אס

התורה  : "מושב זקנים", "פענח רזא", "דעת זקנים"    על  בספרי רבותינו בעלי התוס'  לרוב   כמו כן, נמצאים פירושיו

גם בדברי   ונותנים בדבריו.  מה שתרץ לו רבינו תם עליה ]כן  ס' בש"ס הובאה קושית הראב"ע והתוועוד, שנושאים 

ב"שם   לירושלמי,  הכתב  יהושע"  ה"שדה  בשם  עזרא,  האבן  של  בערכו  חיד"א  למרן  חגדולים"  ב',  מס'  פרק  לה 

שהזכיר השהראב"ע  )לזו  קידושין  במס'  כללי   :(תוס'  חמד",  ב"שדי  כתב  וכן  לתורה  המפרש  הוא  ממחרת,  בד"ה 

)ס הח  ימןהפוסקים  "כל  ספר  בשם  מ"ג(  אות  יאט"ו  )כג,  לויקרא  הראב"ע  בפירוש  ועי'  אבן (יים"  "עניני  ובספר   ]

 ינו. לפנ ל התורה בשם הראב"ע ואינם  ים" ע ציין לכמה פירושים שהובאו ב"ראשונ  203עזרא" בעמ' 

להלכה,   מדבריו  פעמים  מספר  מביאים  גם  "הראשונים"  מתקופת  הפוסקים  ירושו  בפ  "האבודרהם"כגון  גדולי 

במהדולהגדה,   רכ"א  תשכ"ג(.  )עמ'  ירושלים,  וורטהימר,  הנ"ל(  פות   ובשער התקרת  במהדו'  שי"א  לברכת  )עמ'  ובפירוש 

ההמזון   במהדו'  שכ"ג  הלקט"וכן  נ"ל(  )עמ'  כ  "שיבולי  קבעם    "ח,בסימן  ובחלקם  וקצ"ח  יוסף" קנ"ז  ה"בית     מרן 

להלכה   סימן  בספרו  ברהמ"ז  הל'  או"ח  יוסף",  תר"צ[קפ"]"בית  סימן  מגילה  הל'  ושם  לפירוש    .ח  בהקדמתו  הרמב"ן 

יני שכלו  ר עועמי ,, –יו קשותטא עלתבאך גם ה ,הראב"ע יהיה לי תוכחה מגולה ואהבה מסותרה“ םע,, – התורה כתב 

תול בזה“   לד([]פרשת  )כה,  או  דות  רוח“  ,,  –,  דברי  כט([,  אלה  )כו,  בחוקותי  המתהדר  ,,  –או  ]פרשת  זה  ידע  אילו 

"ן נקלע פירוש הראב"ע רמבשל. נראה  ]פרשת חיי שרה )כד,א([  “, תאלמנה שפתיו מלהלעיג על דברי רבותינובסודותיו

היו רק שבחים על פירושו והתבטלות נים  כל הראשול, כי על ציר הזמן עד זמנו,  ול הראשון של זיופי תלמידיחר הגלא

 הו שגנב בגד ורש"י אולץ לשלם את כולו. הוא עם מיש  ,אצל הא"ע בהעדרו  שם-עילוםבגלותו התאכסן ב   רש"י  .כלפיו

 .")שילם( שלמה שלמה(  )בגד שלמה  )יצחקי( למה שלמה -ל)א(ש" –  ה"שלמ"של  חמש מילים  עםהשאיר לו פתק 


