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  אבן עזראדברי משה רבינו כתב את כל התורה, ותולין דבריהם באם המפקפקים בענין 

בכל ישראל, שמשה רבינו כתב בעצמו את כל התורה כולה, מבראשית עד לעיני כל  יםמיסודי הדת הידועא) 

לא קבל מפי בתורה משה סוק אחד , שהאומר שפסנהדרין צט מבואר בתלמודן וכ. ישראל, מפי הגבורה

  בספריו.  כמה פעמיםבענין הזה הרמב"ם האריך בר וכ. הגבורה רק אמרו מפי עצמו, הוא כופר

, מדיני-מאמר תאולוגי( וספרבתחילת יסודות של התורה. גם בשאר הכפר ביסוד זה, ו הידוע מאמסטרדםוהנה 
החכם ל יוחלומותאת חס הוא מעיז ליוחיבר את התורה, לא מנסה להוכיח שמשה רבינו  )המלא שטויות וכפירה

  .אבן עזרא

את הפשט לא הבין כלל שוכיח נשוב ו, את דבריו הכופריך "הבין" ואאבן עזרא, את דברי הכאן אם כן נביא 

, הכופר ימדבר ההיפך הגמוראת מן האבן עזרא נוכיח שוב כלל.  מקום ואין ל, ופירושו בדברי האבן עזראהנכון 
  ונפרש את הפירוש הנכון בדברי האבן עזרא.

  דברים א, פסוק ב: ואלה דברי האבן עזרא, 

, "ההוא וילמדה את בני ישראל את השירה הזאת ביוםויכתוב משה (" :גם ,אם תבין סוד השנים עשר.... ו"
הנה ערסו "(בראשית, כב יד), גם  ",בהר השם יראה"(בראשית, יב, ו),  ",כנעני אז בארץהו"דברים לא, כב,), (

  "....יא) תכיר האמת.דברים, ג, ( ",ערס ברזל

 ,יש לו סוד ,ואם איננו כן .פסה כנען מיד אחרשתיתכן  ,""והכנעני אז בארץ :כתב האבן עזרא )יב, ו(ובבראשית, 
  והמשכיל ידום".

", היינו השנים עשר האבנים אשר עליהם סוד השנים עשרסביר, שכוונת האבן עזרא ב"אמסטרדם מהכופר מ
הוקשה לו להאבן עזרא, איך אפשר ש ,הכופרחושב ח). ו-(דברים, כז, אכתבו את התורה בכניסתם לארץ, 

בן האזה כאילו מתרץ ? ועל האבנים אין מספיק מקום על , הלא לכתוב כל התורה שלנו על שנים עשר אבנים
מקום על האבנים, וזו ד שהספיקו לה הע ,היתה יותר קטנההיא כי , שלנו את כל התורה בשמשה לא כת, עזרא

   .נתוסף אחר כךהתורה והשאר נים עשר". "סוד הש

 משה כתבש"ויכתוב משה", בתורה ממה שכתוב ממשיך להביא ראיה ל"סוד" הזה,  בן עזראהאולדברי הכופר, 
  .השירה נכתבה בידי משהשרק אילו האבן עזרא מרמז וכ, את השירה ביום ההוא

. וחושב הכופר, "והכנעני אז בארץאת מה שכתוב בתחילת פרשת לך לך, "והאבן עזרא ממשיך ומביא 
המילה "אז", כאלו רק בזמנו של ב את וכתלשה למה לו למכי , "אז"מילת להא"ע פירושו של הוקשה לו ש

לדברי הכופר בא וגם בזמנו של משה? הכנענים היו חיים בארץ ישראל אברהם היו הכנענים גרים בארץ, הלא 

ועל כן , חרים, בזמן שהכנענים כבר לא היו חיים בארץואמילים אלו נכתבו בזמנים מש רמז,ל האבן עזרא

  ."אז"מוצדקת המילה 

מזה . ובית המקדשבזמן שיש שם פירושו:  "היום"ומילת , "אשר יאמר היום בהר השם יראההא"ע: "שוב הוסיף 

  כבר היה קיים.שבית המקדש מילים אלו נתוספו אחר ראיה ש

היא ברבת בני עמון, תשע אמות ארכה ושש אמות רחבה  (הלא ערסו ערס ברזל"הנה  :א"עשוב הוסיף ה

את גדלו של הכיר ל הירצמישהוא בא להודיע לקוראיו, שאם דברים ספר את כותב ה, דהיינו, שבאמת איש)"

מזה מוכח שלא משה כתב את הדברים ו .רבת בני עמוןת עוד בצאהתבונן בערסו שנמוכלו ליעוג מלך הבשן, 

 ערסואת לראות ומר לישראל שילכו למה לו לם, אילו משה היה כותבהאלה, רק נכתבו בזמנים מאוחרים, כי 
   .שהיה גדוללהם ידוע ו, הכירו וראו את עוג מלך הבשןשל משה הלא בני ישראל בדורו , ברבת בני עמון גשל עו

, היינו, בגלל שהא"ע "והמשכיל ידום" :ירושו הנ"ל בפרשת לך לךשוב כתב הכופר, שמה שהוסיף הא"ע בפ
  על כן בקש, שמי שיבין את רמיזתו, שישתוק. התורה,כל שמשה רבינו כתב את  מפקפקהודיע שהוא חשש ל

שכמה  שכתבמחבר נגד  אבן עזראיך התבטא האנביא ונה ראשבכל דבריו הם חלומות של מבוהל. ווהנה 

 אבן עזראהו לנדמה לו ,ספראיזה של מביא פירוש  בסוף פרשת וישלחפסוקים בתורה נכתבו בימי המלכים. 
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שספרו , בן עזראעל זה כתב הא. חריםונכתבו בזמנים מאבתורה פסוקים כמה ש ,הספר חושב של מחברהש

   וז"ל בפרשת בראשית, לו, לא:. בגלל דברים אלו ראוי לישרףשל האיש הזה 

ם כי בדרך נבואה נכתבה זאת , יש אומרי"ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל"
הכי קרא שמו  זאת הפרשה, ופירש הדורות כרצונו. ויצחקי אמר בספרו, כי בימי יהושפט נכתבה הפרשה.

וחלילה  .ות תחפנחסכי מהטבאל אח ,ואמר ,כי אמר כי הדד הוא הדר האדומי .כל השומע יצחק לו, צחקי

ולמה תמה על שמונה מלכים שמלכו שהם  .חלילה שהדבר כמו שדבר על ימי יהושפט, וספרו ראוי להשרף

ושני אלה המלכים שרובים לשני מלכי ישראל, גם מלכי יהודה רבים  ,הנה מלכי ישראל כפלים במספר ,רבים

ויהי בישורון " :ה מלך ישראל, וכן כתובוהאמת שפירוש לפני מלך מלך על מש .הם ממלכי אדום עד ימי משה

  (דברים, לג, ה). "מלך

שאין להעלות כלל על הדעת שכמה פסוקים נכתבו בזמן המלכים, וספר , אם כן מפורש האבן עזראדעתו של 

ראוי לישרף אלף פעמים, ואיך מעיז הוא דם רמאמסטספרו של הכופר ראוי לשורפו. אם כן, , זה דברשיכתוב כ

 :ושה בכל המקומות בספרוכמו שעבמקום הזה עושה  , שהכופר הזהאלאלחשוב שזו דעתו של האבן עזרא? 
 רת המקראושל הבק ן הוא הדרך של כל האפיקורסיםכוהוא כותב בלי להתחשב שדבריו מוסתרים לגמרי. 

  . כידוע לכל מי שקרא ספריהם

דבר זה אי שנים עשר האבנים. לדבריו הם  ."סוד שנים עשר"ב האבן עזרא"הבנת" הכופר בדברי ונבוא ל

  , דברים כז, א:בענין האבניםתב וכ הא"עהלא כי , אפשר

ות, כמו הכתובות בהלכות גדולות בענין צ"ויאמר הגאון ז"ל (רבינו סעדיה הגאון), כי כתוב עליהם מספר המ

  אזהרות, ויפה אמר".

מצות בקיצור, תרי"ג ה, דהיינו ה"וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת"כלומר, הא"ע פירש את המילים: 

וונת הא"ע בסוד . ואם כחג השבועותב םומראשמנהג הספרדים לכעין ה"אזהרות" שחיבר רבי סעדיה הגאון, 

בנים, איוכל להוכיח ממה שאין מקום לכתוב כל התורה על הא"ע שנים עשר היה כמו שחושב הכופר, איך ה

התורה, רק המצות , הלא הא"ע בעצמו מפרש שלא נצטוו לכתוב את נוסח התורה נכתבה בידי משהלא כל ש

  בנים. אכלל על השהא"ע לא כיון ומזה מוכח,  ? בקיצור

את כל בני ישראל כתבו בעצם ש ,, היה מקום לפרשבפרשת כי תבא הנ"ל ולולי דברי הגאון ודברי הא"ע(

שנים עשר אבנים כתוב לקחת בתורה . כי מקום בריוחעליהם , ויש על האבניםחמשת הספרים של התורה 

אם . כמה מקום צריכים כדי לכתוב ספר תורהנעשה חשבון עליהם. ושוב לכתוב , ואותם בסיד דושלגדולות ו

 250, ואורכו חמישים, וכמו שרגיל ברוב ספרי תורה, אז צריכים טימטררחבו של עמוד שלושים סנלדוגמה ניקח 
כיון מטר מרובע. ו 90כלספר תורה שלימה נצטרך , הקלף הלבןאם נוסיף עשר סנ"מ לכל צד בשביל עמודים. ו

שהוא שתים על מספיק אבן ה, ולזה בילכתמטר מרובע  8כאבנים, מספיק שעל כל אבן יש מקום  12שיש 

ם ה נכון אזהוא להביא שתים עשרה אבנים של שתים על ארבע מטר. ו לקארבע מטר, או שלוש על שלוש. ו
למעלה, אם כן גם ו תוב על ארבע צדדיויכתבו רק על צד אחד של האבן. ואם יקחו אבן גדול מרובע, שאפשר לכ

מטר מרובע,  25היינו וחמש על חמש מטר, אבן יותר גדולה, כיש מקום לכתוב חמש ספרי תורה. ואם יקחו 

כשש מטר מרובע, אם כן אפשר לכתוב עליהם  1500מטר מרובע, כפול שתים עשרה היינו  125, עושה 5כפול 

 מספיק מקום דעת שהוקשה לו להא"ע מה שהוקשה להכופר, שאין אם כן, איך יעלה על הו. ותספרי תורעשר 
כתבו רק המצות, בני ישראל מה שכתב הא"ע והגאון שועל כן נראה, ש? בשביל ספר התורה שלנו על האבנים 

אין צורך לכתוב את חושבים ש, כי מה שאמרואין מקום, רק מסתבר להם לומר הוקשה להם שזה לא מחמת ש
  ).התורה כל

הם שתים עשרה הפסוקים האחרונים של התורה, מן:  ."סוד השתים עשרה"בהא"ע ת אמיתת כוונת ונפרש א

ו אדם שמספר דבר שכבר קרה מהלא הנוסח הוא כמי כתבם,  . והוקשה לו להא"עעד סוף התורה "ויעל משה"
. ועל זה )עשואם משה כתבם או יהתנאים נחלקו ש בגמראעעין בעבר, ואם משה כתבם, הלא עוד היה חי? (ו

כזה שמשמע כאילו הדבר כבר כתבם, ובנוסח בעצמו רבינו משה גם זה שהוא מסתבר האבן עזרא, שכתב 

א את ווכוונת משה ללמד לדורות הבאים שיבואו לקר. לא קרהעוד דבר ה ,הדבר קרה, אף שבזמן שכתב

  זמן שיראו את הדברים בדורות הבאים, הדברים הלא באמת כבר קרו ועברו. התורה, שאלה הדברים קרו, כי ב
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בואר . בפסוק הזה מ": וכן "ויכתוב משהעוד מקומות שיש להבין אותם בצורה כזאת, וכתב ן הא"עיצישוב ו

ויהי ככלות משה ": אחר כךעל הפסוק גם לרמז  הא"עכוונת ומסתבר ש, כתב את השירה ביום ההואמשה ש

כתב את השירה, ואת של חיי משה האחרון , והיינו, שביום "לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם

 .זאת הברכהפרשת שכתב גם את  ,כל התורה כתב בזמנים שונים, אבל גמרם ביום הזה, ביום האחרון, והיינו
ואף שממקום הפסוק הזה עד סוף ספר דברים יש עוד שתי פרשיות, האזינו וזאת הברכה, מכל מקום כתב 

עוד קצת זמן יהיה כתוב הכל, וכתבם בצורה י בעד תומם, כשכתב את כל התורה , בפרשת וילך כברמשה 

  ימצא שהדברים כבר נעשו.  האלה, את הדבריםכזאת שמי שיקרא 

שנים החר שבע א. והיינו, שמילת אז יובן טוב למי שיקרא את התורה "והכנעני אז בארץ" :שוב הביא הא"ע

קטן אשונות, ומאז, הכנענים היו מיעוט כי עיקר הכיבוש היה בשבע השנים הר .של כניסת הארץ הראשונים

כי : "והכנעני בארץ" יתפלא, , את המיליםבמשך מאות שנים, אחר שבע שנים את התורה ומי שיקרא בארץ.
לומר, שאז בזמן אברהם אבינו, הכנעני היה כ, "אז"הלא כמעט ולא נמצאים כנענים בארץ? על כן כתב משה: 

   בארץ.

כמו שפירש רש"י  "אז"את מילת שם , ובפירוש הראשון פירש בפרשת לך לך וזה לפי פירוש השני של הא"ע

שלא משה כתב, והלא הוא מהפכני שכוונת הא"ע לחדש חידוש  ,על הדעתכלל שם. ואיך אפשר להעלות 

ש"י, ואיך על דיוק קטן שאינו מוכח יחדש היפוך פירושו הראשון, שהוא כפירוש רבעצמו כותב שאפשר לפרש כ
אלא, ברים כל כך פשוטים, עד שרק פתי ומשוגע יבין ממילים אלו, שמי שכתב התורה איננו משה. והדהעולם? 

  ומר רק כמו שהסברנו.לא כיון רק להא"ע 

שמשה  וביחשו בוהליםאיזה מ ו, היינו, שחשש הא"ע שיבא"ידוםוהמשכיל " :(ומה שכתב הא"ע בפרשת לך לך

  לטעות בדבריו). לא כתב זה, על כן כתב שהמשכיל ישתוק, שלא יבואו

זה מקום הבנו ב. כוונתו לומר, שמשה כתב שיבוא יום שי(בראשית, כב יד) "בהר השם יראה"שוב הביא הא"ע: 

  ."השם יראה ר(של שלמה המלך) בה ,יוםהאשר יאמר "את בית המקדש, ועל זה היום כתב משה בנבואה: 

דורות לגם משה כתב את התורה ש, ו פשוטה. וכוונת(דברים, ג, יא) "הנה ערסו ערס ברזל"שוב הביא הא"ע: 

ב, שבדורות הבאים, מי שירצה להכיר גודלו של , ועל כן כתשל עוג דלוורצונם לראות את גב גם הם, כי הבאים
רסו, וניבא משה, שערס זה ישאר לאורך הזמן, וכמו שניבא הרבה יתבונן שם בע, ילך לרבת בני עמון ועוג

וכתב מילת , "באר שבע עד היום הזההעיר ויקרא אותה שבעה על כן שם ": דברים בתורה, (וכמו שכתב 

והנה עריסה איננה מיטה, רק או ערס  שבע). רהעיר באשם שגם בזמנים מאוחרים יקראו את ללמד , "היום"

ון יכ, של עוג וערסכשכתב משה משל תינוק, או של נישואין (אף ערסנו רעננה), או של חולה (על ערס דוי), ו
עשו עוג למעץ, אבל קטנה ריסה ע נוקילתוהסביר משה שאף שבדרך כלל עושים  .לעריסתו כשהיה תינוק

עוג  . ולא כתב משה שילכו לראות את מיטתמברזל, כדי שיחזיק אותו ולא ישבור הוחזקעריסה גדולה מאד 
עיירות בשן אי אפשר לראותה, כי אבל  בבשן, עיר שגר בוכי זאת המיטה היתה בבגדלותו, שהשתמש בו 

 "ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחון מלך חשבון החרם כל עיא מתם הנשים והטף" :נחרבו כבר, כמו שכתוב
ך ליענקותו של עוג, הרוצה להתבונן בעל כן כתב משה ש .)לח-במדבר, לב, לד_, ונבנו מחדש )דברים, ג, ו(
בחומש , כי עיר זו לא נחרבה, כי נאסר להם לכבוש את ארץ עמון, כמבואר עריסתולראות  רבת בני עמוןל

    .), לזבדברים, ; דברים, ב, יט(

בחכמת  ,בגדולת, המאמין ה חכם מחכמי ישראלזיש אי, שתויש להוסיף שאי אפשר כלל להעלות על הדעב) 

, בכל הש"ס כולו פשוט וברורהלא  פי הגבורה.שיעלה על דעתו שלא כל התורה נכתבה מ, ל"דושת חזקבו
וכמו עד אין נבדק,  מן הדק דק, אחר דיוקדיוק , בות והאותיותיהת ,פסוקיםלשונות הב מאדשחז"ל דייקו 

דרשות לאין . ושאר הדרשותב, ובין של הי"ג מידות שהתורה נקנית בהםדיוקים ב, בין כל דרשותיהםבאר במש

, שהתורה נכתבה מפי נבואה, ממשה, ששמע כל מילה וכל מוצק מקבלים כיסודלא אם לא טעם ולא ריח אלה 
דיוקים, כלל ליחס פרטי הלכות על ממנה, בידי אדם, אין כאן מקום  קנכתבה התורה, או חלילו כי א אות מהשם.

הכותב בשר ודם וכי אדם . מנות כמה פעמים מילה זו נמצאתדוגמה ללכמו ו ,דרשותשאר לא גזירה שוה, ולא 

ניקח ? והלפרש את דבריו בדיוקים כאלשיבואו לדורות אחרונים יח נויבתוך דבריו, כאלה  "סודות"יסתיר טקסט 

" שתי בסכת" "בסכות" "בסכותבשר ודם "ו אנשים הנבראים מכתביכי בגלל שודיני דפנות הסוכה, לדוגמה 
גלל וכי ב ?שלושה או ארבע דפנים לסוכהצטרכו יהדין אם  רמזביוכלל בזה , "ו"ופעם אחת בלי  "ו"פעמים עם 
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לדיני גירושין חייבים לדמות דיני זה,  בצדזה  )דברים, כד, ב( "ויצאה והיתה"את שתי המילים תב ושכתב הכ

אשה מקדש ה בשטר, ועל כןאפשר גם לקדש אשה כמו שמגרשים אשה בשטר גט, כך שחדש, ול קידושין

ואיך  ?מזהגדול יותר וף הדעת רוטישגעון יש לך  כיו? חנקב המיתהיא חייב תתעם אחר, זנתה שוב ו בשטר

שהיא יותר  נקיבהמרמז על "ה" אות ו, " בסוף המילהה"עם  "כהיד"והיו לאות על כתב בשר ודם, בגלל שאדם 

שהיא  שמאלהעל יד שיש להניח את התפילין רמז לן וכיו "ידכה"מזה יוכח שכותב המילה ר, זכגבר מ השוחל

הלכות התורה מיוסדים מעט כל , וכל התורה שבעל פה וכאלפי דרשות דקות כאלהכולו מלא בש"ס וה ?חלושה

ת עשותעסקו יומם ולילה לוישאלפי חכמי ישראל בכל דור ודור ישבו  ,שגעון גמורכל זה היה ו. זאתהצורה העל 
שמסרו לנו דינים וכל אבותינו ואבות אבותינו ועל כרחך, שחכמי ישראל  ?מוהםעל כתבי בני אדם ככאלו דיוקים 

  עצמו.כבודו ובהקב"ה בשדברי התורה נתנו מבאמונה גמורה האמינו  אלו

משה מפי מ השחלק מן התורה לא נכתב ואמרויקבלת העם, נגד ל ו"נגד דברי חזדבר עיזו לשיאנשים האלה ו

 או לקראים םבייתוסילהאו  םצדוקישתייך ללהינצל מלה ואדם, לא יוכלעל ידי בני ו ,הגבורה, אלא נכתב אחר כך
נכונים, לא דבריהם שולומר  דברי חז"ללזלזל בבהכרח יבא והוא  .מהם גרועיותר ועוד הם צא בוכילכתות או 

  .ושלום סדרכם בתורה מעוקם חמשקפים את היהדות כהוגן, וששאינם ו

כל אלו שפקפקו בדברי הגמרא . בכל הדורות המציאותגם ח ימוכוכן להיות מצד ההגיון, ח רמוכזה דבר 

התחילו , בתורה מפי עצמו, הוא כופראמרו  משהק ר ,קבל מפי הגבורהתנמר פסוק אחד לא ואה :סנהדרין צט

  לזלזל בדיני חז"ל. 

בפירושו על התורה איזה כשמביא  ל."על דברי חז אבן עזראמה שכתב החכם רבי אברהם עכשיו נקרא הנה ו

את דברי ולפעמים גם  ,את דברי חז"לצטט הרבה פעמים מ, רבה פעמיםוא עושה זה ההו, ענין הלכתי

מין באמיתת קבלת הא, כי את דברי חז"לכאמת רק מקבל ו, הוא מבטל את דברי הצדוקים כעפרמיד והצדוקים, 
, חז"לדברי נוגע לה ,תורהלפירושו על בסוף הקדמתו בעצמו, האבן עזרא שכתב מה וזו . חז"ל בהלכות התורה

  :ולהבדיל הצדוקים

אם מצאנו  -תורות ובמשפטים ובחוקים ק בר ,דרך הפשט אינה סרה, כי שבעים פנים לתורה ,בעבור הדרש"

, שהיו כולם צדיקים, נשען על (חז"ל) לפסוקים, והטעם האחד כדברי המעתיקיםפירושים)  (כלומר:שני טעמים 
אמתם בלי ספק בידיים חזקים, וחלילה חלילה מהתערב עם הצדוקים, האומרים כי העתקתם מכחשת הכתוב 

  ."להים אמת ינחה את עבדו בדרך אמת-אמת, וכל דבריהם אמת, וה' אהיו (חז"ל) רק קדמונינו , והדקדוקים

כמו ו ,תן למשה מפי השםיוסח כל התורה נשנלהאמין ן כמובמחייב בדבריהם זאת האמונה שביארנו, כמו ו

  . דבריו בטיליםל, "יות הנודברי שט ע"הא , והמיחס לדבריביארנוש

  

  

         

  


