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מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא

אהרן מונדשיין

אֻסּפת המחקרים פרי עטו של פרופ' סימון, שאת הופעתה אנו מציינים הערב, נעה סביב משנתו 

של ר' אברהם אבן עזרא, חכם נודד בן המאה הי"ב: פרשן מקרא, מדקדק, משורר, מתמטיקאי, 

של  הפרשנית  'לדרכו  שכותרתו:  שבקובץ,  המוקדם  המאמר  דעות.  והוגה  אסטרולוג  תוֵכן, 

ראב"ע על פי שלושת ביאוריו לפסוק אחד', נדפס לראשונה בשנת תשכ"ה )1965(, והמאוחר 

שבו, הקרוי: 'ארבע דרכי התמודדות של מפרשי ראב"ע עם "סוד השנים־עשר''' וכו', ראה אור 

בגרסתו המקורית בשנת תש"ע )2010( – תקופת מחקר בת קרוב ליובל שנים. 

שני המאמרים, החובקים במועד פרסומם את משך עיסוקו של פרופ' סימון בפירושי ראב"ע, 

מסמנים גם את תחומי התעניינותו ב'חכמת המסכן' )ככינויו בפי רנ"ק(. הראשון, מחקר הבא 

'מבפנים' – שעניינו מעקב אחר שינויים והתפתחויות בדעותיו של ראב"ע, מתוך עיון השוואתי 

– הדן באופנים המקוטבים שבהם נתפרשו דבריו:  בביאוריו; והשני, מחקר המשקיף 'מבחוץ' 

בדרך עניינית מכאן ובדרך מגמתית פרי 'אג'נדה' אישית מכאן. 'גבול ִגזרה' זה מלמד על רוחב 

הדעת שבו ניגש סימון לטפל בנושא מחקרו: ניתוח מקיף ומעמיק של דברי אבן עזרא, שלא אחת 

עורפלו במעטה של 'סוד' המכוון ל'משכילים', בצד אתרעה מפני פענוח מוטה, המבקש לחסוך 

מבוכה דתית ולמנוע אי־נחת אידאולוגי בקרב חלק גדול מקוראיו, על חשבון האמת.

ניכרים במובהק במיון ראשוני של שלושה  זה,  זה את  שני מעגלי חקירה אלה המשלימים 

עשר פרקי הספר: מהם העוסקים בסוגיות מהות במשנתו של אבן עזרא, ומהם הפונים ִלצדדים 

לשונו  של  מעמדה  נאבק;  הוא  שִעמם  עלומי־שם  אישים  זיהוי  כמו  ספרותיים־ביבליוגרפיים, 

שבו  ו'נספח'  לראב"ע,  שעמדו  פירושי־על  של  ביקורתית  בסקירה  וכלה  והמתלהמת;  הבוטה 

רישום עדכני של המהדורות הביקורתיות של כתביו. אם תרצו: תכנים וִמסְגרות; שאלת ה'מה' 

ובעיית ה'איך'.

נוסח מורחב מעט של דברים שנישאו בערב ההשקה לספרו של אוריאל סימון, ֹאֶזן ִמ∆ִלין ∆ִתְבָחן: מחקרים    *

בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא )מקורות ומחקרים יג(, רמת-גן תשע"ג, שהתקיים בכ"ט 
בתמוז תשע"ג )7.7.2013(, בבית אביחי, ירושלים.
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בשעתו, כשנודע לי שפרופ' סימון שוקד על חיבורו, מיהרתי להפנות את תשומת לבו ְלהערה 

חבויה של פרופ' עזרא פליישר המנוח, מהדיר ספרו של שירמן 'תולדות השירה העברית ִּבספרד 

הנוצרית ּוִבדרום צרפת'. בפרק על ראב"ע סקר שירמן את פעילותו הספרותית, ופליישר שמילא 

חוקריו של  מגדולי  פליישר,  ליב  ]יהודה  ע"ה  'אבי  מהן:  ציין באחת  אחריו בהערות עשירות, 

ראב"ע[ עבד עשרות שנים על מונוגרפיה מפורטת על ראב"ע ויצירותיו, והשלים את המלאכה 

בע"ה  לטפל  מקווה  ואני  אצלי,  שמור  זה  גדול  ספר  של  כתב־היד  פטירתו.  לפני  מועט  זמן 

בהוצאתו לאור מיד עם השלמת עבודתי על הספר הזה' )עמ' 34 הערה 96(. הבעתי בפני סימון 

ַּבהיבטים  לעסוק  רגיל  הוא  תדאג,  אל  בחיוך:  פטרני  הוא  אך  אחר'.  יקדמנו  'שמא  החשש  את 

הביוגרפיים, ואילו אני מתמקד ַּבתכנים הפרשניים. סוף דבר, חיבורו של פליישר לא ראה אור, 

ואילו סימון )יבלח"א( אמנם הקדיש את עיקר ספרו לסוגיות מהות, אך לא משך ידו גם מהצד 

הביו־ביבליוגרפי. המיוחד הוא ששני כיווני המחקר הנראים כדיסציפלינות מובחנות, זו עניינית 

והאחרת 'טכנית', מתמזגים בקולמוסו למארג אורגני: אין להעריך תורתם של ראשונים, קודם 

שאתה מתוודע לאקלים התרבותי ּולנוף מולדתם הפיסי ושולט במוחלט במכלול ִּכתביהם. גם אי 

אפשר לירד לסוף דעתו של יוצר מבלי להיזקק ל'היסטוריה' של העיסוק במשנתו כבסיס לדיון 

מושכל, עד שאתה בא להכרעה עצמאית, מנומקת כדבעי ומתועדת כהלכה.

לדוגמה, בדיון על גישותיהם החלוקות של ראב"ע ורד"ק לשאלת מהימנות נוסח המקרא, 

משתף סימון את הקורא בהרהורי חקר זהירים:

]...[ לא רק מהבדלים אישיותיים  נובעת המחלוקת רבת־הפנים  ויש לשאול: האם 

ורעיוניים אלא גם מרקעם הגאוגרפי־תרבותי השונה? שכן מסתבר שדבקותו הלא־

ביקורתית המפתיעה של אבן עזרא בנוסח המקרא המסור נבעה מכך שבבית גידולו 

בספרד המוסלמית צריכים היו היהודים להתמודד עם הערעור התוקפני על קדושתם 

ואמיתם של כתבי־הקודש, שהוצגו כמזויפים. לעומת זאת אפשר שעמדתו הפתוחה 

יותר של רד"ק נבעה גם מכך שבבית גידולו בפרובנס הנוצרית לא היה ערעור מעין 

זה, משום שהפולמוס הבין־דתי נסב שם על פירושם של כתבי־הקודש )המשותפים( 

אך לא על עצם מהימנותם )עמ' 205; ההדגשות במקור(.

ובמקום אחר, בהתייחס לפער הניסוח הביקורתי שבין שתי ההקדמות של ראב"ע לשני פירושיו 

לתורה: 'אינני יודע מה גרם להתמתנות הזאת של משפטו על שלוש דרכי הפירוש היהודיות. 

רטורי,  שינוי  אלא  זה  שאין  וייתכן  הזקנה,  מחמת  דעת  שיקול  ביתר  זאת  לתלות  שיש  ייתכן 

הנובע מאימוץ של דרכי הפולמוס המקומיות ]בצרפת[, שהיו פחות תוקפניות מאלה המקובלות 

בספרד' )עמ' 53(.

במאמריו מתווה סימון שני קווי ִמתאר לניתוח מפעלו הספרותי של ראב"ע. האחד, שראב"ע 

הועיד את פירושיו לא רק ַלנדיב )המצנאט( שעבורו נכתב החיבור כגורם מזמן מידי, אלא ִלכלל 

טוב־עלם  יוסף  הקדום  מפרשו  שטבע  בכלל  במובלע  דן  השני   ;)34–33 )עמ'  הלומדים  ציבור 
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)הספרדי(, כי 'כל ספריו ]של ראב"ע[ הולכים על מתכונת אחת',1 ולפיכך ניתן להקיש מדבריו 

בספר זה על היגד עמום בספר אחר. אך סימון מיטיב להוכיח לאורך ספרו שהביוגרפיה הדינמית 

והסוערת של ראב"ע, כשם שנתנה אותותיה במבנה היצירה, כן הטביעה חותם ִּבתכניה. מגוון 

משתנים: רמתו האישית של התלמיד הספציפי, קהל יעד אחר, אופק השכלה מתחלף, קלסתר 

המזינים  מרכיבים  בקשת  התחשבות  חובת  מבחוץ;  ואילוצים  פנימיים  דחפים  נבדל,  אמוני 

ומאזנים זה את זה, ובכך ְמָתקפים את התוצר המחקרי המתקבל.

דומה שדרך משולבת זו טמונה בשמו של הספר: 'ֹאזן מילין תבחן'; בחינה באמצעות חוש 

הֶשמע; תמונת לשון מקראית )איוב לד 3(, שהשתרשה בלשון חכמים במבעים שכיחים כדוגמת: 

לי, כלומר לא סבירא לי', וכד'. אך בצד האוזן  שמיע  אני את דבריו מדבריכם', 'לא  'שומע 

מכירים אנו כלי בידוק נוסף: העין. במקרא: 'וירא אדוניו כי ה' אתו' )בר' לט 3( – נוכח לדעת; 

'ראיתי בבניו לי מלך' )שמ"א טז 1(, משמע: בחרתי. ובלשון חז"ל: 'נראים הדברים', כלומר 

צלחו את מבחן ההיגיון. משפט העין ודין האוזן. ראב"ע התייחס לתמורה אידיומטית זו והורה 

כי: 'בעבור היות ההרגשות נחברות במקום אחד ]במוח[ – יחליפו זו בזו' )פירושו לבראשית מב 

1, ועוד(. אך במקום אחר הצביע על הבדל מהותי, פיסיולוגי, בין השניים: העין מסוגלת להכיל 

ִמקטעים שלמים, ואילו האוזן הוכשרה לקלוט צליל אחרי צליל, בתהליך פרטני מצטבר )פירושו 

הקצר לשמות כ 17, והארוך שם, כ 1(. לשון אחר: כוחה של העין בתכונת הסינתזה, ואיכותה של 

האוזן )'אוזן מילין תבחן'( בפעילות אנליטית. כך במחקריו של פרופ' סימון: דיון בכל הצדדים 

האפשריים, דורש וחוקר, שוקל ומונה, מותיב ומפרק, עד שאינו מותיר אבן בלי הפוכה; ומאותן 

זמל חד ובתער לטוש: טיעון בהיר, מסר  œאבני יסוד הוא שב ומקים היכל בנוי לתלפיות; והכול בא

נהיר וניסוח צהיר.

רף גבוה ותובעני זה שאותו סיגל סימון לעצמו: מיזוג דיסציפלינות שונות, לצורך העמדת 

בספרות  קורס  מעביר  הוא  וכך  תלמידיו.  בפני  גם  הציב  ומשוכללת,  שלמה  מחקרית  קומה 

בספרות  )במקרא  העקדה  סיפור  כמו  טורדות  בסוגיות  עיון  המקראי,  הסיפר  בדרכי  הנבואה, 

בשירה ובאמנות(, לימוד 'תולדות הגישה הביקורתית לכתבי הקדש', סקירת ה'הקדמות' שכתבו 

ביקורתית  ההדרה  ושיטות  עזרא,  אבן  אברהם  של  פרשנותו  דרכי  ניתוח  לחיבוריהם,  פרשנים 

של חיבורים מימי־הביניים; כאותו 'חכם כולל' שאת דמותו משרטט ראב"ע בספרו 'יסוד מורא' 

)מן הסתם כדיוקן עצמי( כמי שמגלם את אידאל השֵלמות ההשכלתית. דמות נערצה של מורה 

ומחנך הנושא שפע מאוצרות התרבות היהודית והכללית, והמפליא למזגם בשיעוריו המרתקים, 

בכישרון רטורי יוצא דופן. עולם דעת עשיר, הנתון בבחינה ביקורתית מתמדת. חוקר המזדהה 

לביטוי  באות  אלה  תכונות  השורה'.  את  המקלקלת  'אהבה  מפני  נזהר  אך  מחקרו,  מושא  עם 

מושלם במאמריו שבספר, שקריאתם – גם בידי מי שאינו מחזיק עצמו כבעל מקצוע מובהק – 

מהוÀוה חוויה לימודית מאלפת והנאה אינטלקטואלית צרופה.

ראשון,  חלק  הספרדי,  עלם  טוב  יוסף  בן  אליעזר  בן  יוסף  לר'  פענח  צפנת  ספר  )מהדיר(,  הרצוג  ד'   1
קראקוב תרע"ב, הקדמה לספר שמות, עמ' 181.
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בכנס מדעי לציון יום ההולדת ה־80 של שאול ליברמן, שעוד זכיתי לקבל תורה מפיו, פנה 

ַבל על כך שאת חידושיך – לרוב שוכחים, אך את  Àליברמן ב'דברי סיום' כנגד מכבדיו, ולאחר שק

שגיאותיך יזכרו לך כל ימיך, אמר בין היתר: 

מן הראוי היה לאדם מישראל שחיבר ספרים, והגיע לשיבה או לגבורות – שיפרסם 

שטעה  הטעויות  כל  את  לתקן  ישתדל  זה  המאורע. בספר  לכבוד  יובל'  'ספר  בעצמו 

בספריו, ויזמין גם את חבריו ותלמידיו שישתתפו בספר זה, שיתקנו את הזדונות ואת 
השגגות של בעל היובל.2

ספר יובל שהקדישו לו  Ÿזכה מורנו היקר פרופ' סימון, מה שלא זכו רבים לפניו: הוא גם נתעטר ּב

ספר שבו שב ותהה על הראשונות. האֻסּפה שלפנינו נועדה, לעדות  Ÿעמיתיו, וגם עיטר עצמו ּב

מחברה בהקדמתו: 'לא רק לכנס שלושה־עשר ממחקריי ]...[ אלא גם לתקן, לעדכן ובעיקר 

בהם' )עמ' 10(. במשך השנים שחלפו מהפרסום הראשוני של הדברים,  האמור  את  להשלים 

עזרא,  אבן  של  פרשנותו  חקירת  מאד  עד  והתעמקה  ממשיך סימון ומפרט, 'התרחבה 

ולהתאים דברים לא־מעטים שכתבתי, להיבנות ממה שכתבו חבריי  מה שחייב אותי לשנות 

ותלמידיי ולחלוק על מה שלא נראה לי בדבריהם, וגם להוסיף מה שנתחדש לי בינתיים' )שם; 

ההדגשות שלי, א"מ(. 

ברוב ענווה סתם סימון ולא פירש, שאותה חקירת פרשנותו של ראב"ע ש'התרחבה והעמיקה 

מאד', באה כולה מכוחו ומכוח כוחו; ועל כך יש לשוב ולהודות לו. אך מה שראוי ליתר הערכה 

'לתקן,  של:  הנכבדה  ַלמשימה  הדרושים  מכאן,  הנפש  ותעצומות  מכאן,  הפיזיים  הכוחות  הם 

לעדכן, ובעיקר להשלים את האמור'; שהרי כידוע: 'עתיקא קשה ֵמחדתא'. 

כאן:  אף  המבע,  ולדיוק  הניסוח  לדקדוק  מודע  סימון  של  המוקפדת  בכתיבתו  המצוי  כל 

'לתקן'.  בראשונה:  אפתח  מובחנות.  פעילויות  שלוש  להשלים'.  ובעיקר  לעדכן  'לתקן, 

ואכן, אתה מעיין בקובץ המאמרים, ופוגש בהיגדים דוגמת:

שם  מסקנותיי  של  חוזרת  בבדיקה  ואסתפק  ב]...[,  שכתבתי  מה  על  כאן  אחזור  לא 

ַּבגרסה  שכתבתי  מה  בעקבות  הנחתי,  שם  שלי.  היסוד  בהנחת  שחל  השינוי  לאור 

רשב"ם,  של  התורה  פירוש  את  הכיר  לא  כמעט  עזרא  שאבן  זה,  פרק  של  הראשונה 

מאמרו  בעקבות  מניח,  אני  כאן  ואילו  לעומקה.  הפרשנית  דרכו  את  הבין  לא  ולכן 

של איתמר כסלו ומה שנתברר לעיל, שראב"ע אכן הבין את שיטת רשב"ם לאשורה 

ושלל אותה מעיקרה )עמ' 126(.

ובמקום אחר הוא מציין: 

מחקרים בספרות התלמודית: יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמ"ג,   2
עמ' 225.
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להתייחס  מאד  עד  מיעט  שראב"ע  ההנחה  מן  יצאתי  זה  פרק  של  המקורית  ַּבגירסה 

זהותו...[  את  אחשוף  לא  צניעות  שמטעמי  מסוים,  ]חוקר  אך  רש"י.  של  התורה  לפירוש 

הראה במאמרו ]...[ שראב"ע הרבה להסתייג מביאוריו מבלי לנקוב בשמו. מימצא 

חשוב זה חייב אותי לבחון סוגיה זו מחדש ולשנות לגמרי את המשכו של פרק זה )עמ' 

46 הערה 56(. 

ואל יהי הדבר קל בעיניכם. שכן לפני 40 שנה, ואני תלמיד צעיר היושב לפני רבו, חלק עמנו סימון 

מחידושיהם,  המשתתפים  כשהרצו  כי  סיפר,  מזר. כך  בנימין  פרופ'  שקיים  מסמינר  חוויותיו  את 

ישב מזר כשראשו שעון על ידו, עיניו עצומות בריכוז, והוא ממלמל: 'זה – לא סותר את קביעותיי', 

'גם זה אינו נוגד את שכתבתי...', ללמדנו שלא קל להודות ששגית, קשה מזה להפנים ואף לגבות 

את דעתו של האחר, והקשה מכול – לפרסם את הדברים חקוקים בעט ברזל.

להשמיע  כדי  בהם  משיש  שיותר  היגדים  אחר  תרתי  כאן  אף  'לעדכן'.  השנייה:  התרומה 

תודה  אסיר  'אני  מוצא:  אני  ההערות  באחת  והנה  יוצרה.  על  ללמד  כדי  בהם  יש  היצירה,  על 

 .)15 הערה   364 )עמ'  וכו'  המוכיח'  מחקר,  לידיעתי  שהביא  על  גוטליב,  יצחק  ד"ר  למחותני, 

תאמרו: משפחה – ָשאני... אלא שלא הרחק משם הערה נוספת: 'אני מודה לידידי הטוב ישעיהו 

מאורי על שסייע לי להבין מילים אלה' )עמ' 365 הערה 17(. הודה ולא בוש לומר: לא שמעתי. 

ועל כורחך אתה נזכר בטרוניות המרות של שד"ל על ילדי רוחו שנבזזו, בנוסח: 'ודבר זה גנב 

ממני גזניוס ע"ה...'.

אי אפשר שלא להתרשם מנקיות הדעת והיושרה שמפגין פרופ' סימון, עובדה שלבושתנו, 

מושא  עם  לחלוטין  סימון  הזדהה  בזאת  שגם  מסתבר  לחכימא.  ודי  עליה;  לעמוד  למותר  לא 

מחקרו, שכן על מידה יקרה זו הוא כותב, כדלקמן: 'לגבי תכונתו המובהקת של אבן עזרא, שלא 

לשקוט על שמריו ולא לדבוק בביאוריו הקודמים משנתברר לו שאינם נכונים, נוכל להסתפק 

בשתי דוגמאות' וכו' )עמ' 113(. אחת מהן היא ביאוריו השונים של ראב"ע לבר' א 5: 'ויהי ערב 

ויהי בקר', נושא שלבירורו יוחד הפרק השלישי, ולו הוצמדה כותרת חדשה: 'המפרש שלא שקט 

על שמריו'. לדידי, זו אחת התכונות החשובות של חוקר, אם לא החשובה שבהן.

כאמור, המעלה השלישית שבספר היא 'ההשלמה'. זו הן בדברים שנתחדשו מאז 'הנוסחה 

הילדה' )ככינויה בפי רמב"ם(, הן תוספות שנתאפשרו עם הרחבת היריעה; עד שלא אחת אותה 

'ילדה' בגרה ויפתה לבלי הכר, בחינת 'פנים חדשות באו לכאן'. אסתפק באזכור מובאות מפיוטיו 

רענן.  רוח  כמשב  חמורה,  קפדנית  חזות  בעלי  מחקרים  ְבּ בחדווה  להם  שנשזרו  ראב"ע  של 

שיבוץ מאוחר זה ודאי לא בא להפגנת בקיאות מדומה מצד המחבר, אלא בהכרה בוטחת שכל 

מה שהוריש לנו ראב"ע – ִמקשה רעיונית אחת: פירושי מקרא, ַמחְּברֹות לשון, אנציקלופדיה 

מדעית, ספרי הגות, שירת חול וַפיֹוטֹות תפילה – שכולם צריכים זה לזה ומתפרנסים זה מזה. 

המשתמע, מחקר רציני אסור לו שיגדור עצמו מראש בקרן זווית, אלא שומה עליו להתחשב בכל 

מה שיצא מתחת ידו של המחבר; שכן 'הכול ניתנו מרועה אחד'. וכאן די לי ברמז כלפי מחקרים 
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כדוגמת 'דרכו של רש"י ביחסו ַלפשט וַלדרש', מחקרים שצמצמו עצמם לפרשיות אגדה, ונמנעו 

מלגעת בסוגיות הלכיות )לרוב בשל מוגבלות ידע(; אף שהמבחן האמתי של שיטה פרשנית הוא 

דווקא בתחום ההלכה! וכך יוצאת התמונה חסרה, קטועה וממילא מעוותת.

ִנינו, שמדרכו של מחקר ראוי שלא יחתום בסימן קריאה, משל: 'עמי תמות חכמה', אלא  שָׁ

יציב בפסגתו סימן שאלה, כפותח פתח: 'תן ְלחכם ויחכם עוד'. אני מבקש לבחון זאת בהתייחס 

להערכת מפעלו הפרשני של ראב"ע.

'יסוד  ספר  ההדרת  ראב"ע:  למחקר  הערב  חתן  של  נוספת  חשובה  תרומה  אזכיר  זה  לצורך 

מורא', שלהגדרתו של סימון: 'זיקתו לפרשנות המקרא – ישירה ומובהקת' )בהקדמה למהדורה 

הראשונה(. אלא שלא כפירושי ראב"ע למקרא, שאנו מתקשים לתאר במדויק את שלבי קליטתם 

הראשונית בציבור, יש בידנו מידע רב ערך על אודות השתרשותו המהירה של ספר עיוני זה, 

שנכתב בלונדון, והטמעתו בקרב חסידי אשכנז. הביאור הקדום ביותר ל'יסוד מורא', שלצערי 

חמק מידיעתם של מהדירי הספר, משולב בחיבור 'ספר הכבוד' המיוחס בראיות – על ידי פרופ' 

יוסף דן – לר' יהודה החסיד שנפטר בשנת 1217!3 הספר, שנכתב בערוב ימיו של ראב"ע, מגיע 

אפוא לגרמניה ואף זוכה לביאור )אמנם חלקי!( – תוך פחות מחמישים שנה ממועד חיבורו! 

תורתו של ראב"ע בעולם היהודי. התפשטות  עובדה רבת משמעות לגבי הערכת קצב 

השפעתה של משנתו והתנחלותה בלבבות. כיום מקובל במחקר,  שאלה לעצמה היא מידת 

'רב  הוא חורץ משפט חמור:  כוונו לסתירת פירושי רש"י, שעליו  שהרבה מביאוריו של ראב"ע 

שלמה ז"ל פירש התורה ונביאים וכתובים על דרך דרש, והוא חושב כי הוא על דרך פשט; ואין 

בספריו פשט רק אחד מני אלף'; ולאחר שראב"ע מבקר בחריפות את דרכו הפרשנית, הוא מתבונן 

סביבו באכזבה מרה: 'וחכמי דורנו יתהללו באלו הספרים!'.4 העובדה שפירושו של רש"י פשט ללא 

מצרים גם בין חכמי הדור, נובעת מן הסתם מהמעמד הסמכותי שקנה לו רש"י הודות לפירושו 

זו, עומדת בפני ראב"ע הברירה לנטוש את המערכה  המונומנטלי לתלמוד. במציאות מתסכלת 

ולגזור על עצמו אלם, כמי שפטישו אינו מוצא לו סדן; או להמשיך להיאבק על דעותיו, במאמץ 

לשכנע ביתרונות שיטתו למול המגרעות שב'דרכי הפירוש' האחרות. וזאת הוא עושה בהקדמותיו 

לתורה, בניסיון לַהֵּפך בזכות עצמו בהמלצה על דרכו הׂשכלתנית, מורשת תרבות ספרד.

ובמגמה מובהקת של 'קידום מכירות' הוא חוקק על דש ספרו: 'זה "ספר הישר" / לאברהם 

וכל תומכו מאושר' )הקדמת   / יכשר  הדעת  ובעיני   / נקשר  הדקדוק  / ובעבותות  השר 

הלשון  ִלכלֵלי  מחויבות  פירושו:  את  המנחים  הללו  העקרונות  שני  לתורה(.  הקצר  הפירוש 

וכפיפות ְלביקורת התבונה, מתבארים אצל סימון במאמר הפותח את הספר )ולא בכדי(; אגב, 

י' דן, תולדות תורת הסוד העברית, ד: ימי הביניים: תקופת הגאונים והמאות הי"א–הי"ב, ירושלים   3
משפחת  חוג  באשכנז;  הסוד  בעלי  של  חוגיהם  הביניים:  ימי  ה:  שם,   ;49 והערה   422 עמ'  תשס"ט, 

קלונימוס, ירושלים תשס"ט, עמ' 271–276, ובחיבוריו הקודמים.
קורדובה   ,E. R. Gonzáles and A. Sáenz-Badillos מהדורת  פתיחה,  ברורה,  שפה  ספר  ראב"ע,   4

2004, עמ' *4.
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עמודים.  עשר  לשמונה  עמודים  מחמישה  ותפח  המקור,  מגרסת  ערוך  לאין  שנשתדרג  מאמר 

במאמר זה מנתח סימון את שני עקרונות היסוד הללו של ראב"ע, האמורים לרכוש את לבו של 

ַלשיטות הפרשניות האחרות שרווחו בזמנו, ובראשן – המתודה  'דעת אמת', בהשוואה  מבקש 

הדרשנית שַדָּבָרה המובהק הוא רש"י.

עקרונות  אותם  של  המתוחכמת  ל'אריזה'  דווקא  הלב  תשומת  את  להסב  מבקש  אני 

לא  הספר.  של  לשמו  רבה  לב  תשומת  ִייחד  מחבר,  ככל  שראב"ע,  אנו  יודעים  מתודולוגיים. 

מאשר  יותר  ראב"ע  כיוון  א(  ב  ושמואל  י  מיהושע  )השאול  הישר'  'ספר  שבכותר  הנמנע,  מן 

כינוי ל'חיבור פשטי'. היעלמו של 'ספר הישר' הקדמוני הכשיר כידוע את ִמדרש חז"ל: 'ספרן 

של ישרים', אבות האומה, משמע: תורת משה )עבודה זרה כה ע"א(; אפשר שבאימוץ שם זה 

לחיבורו ביקש ראב"ע לרמז בסמוי: הפירוש האמתי למקרא – הוא ספרי; תורה – זה אני! וכלפי 

'וכל תומכו מאושר';  זו, כלך לך לסיפא של הפרסומת התחרותית:  יומרנית  המפקפק במגמה 

ִנֵּכס  שיבוץ שמקורו במשלי ג, המדבר ִּבְשבח החכמה שלדעת הכול היא התורה; ֶשבח שאותו 

אני  ובה  המתבקשת,  השאלה  לרמב"ם(.  תורה'  'משנה  ספר  )השוו:  לתורה.  לפירושו  ראב"ע 

מסיים: עד כמה עלה בידו להגשים את שאיפתו, שאותה הוא ראה כמשימה דתית: להפוך את 

דרכו הפרשנית־פשטית לנחלת הכלל.

במאמר שהוקדש ל'מאבקו של ראב"ע ַּבשימוש ַּבכתיב המלא והחסר ככלי פרשני',5 מידה 

המשמשת אבן בוחן par excellence לאבחנה בין פשט לדרש, באתי למסקנה שראב"ע נכשל 

במשימתו כישלון חרוץ. כשם שנופו הרחב של רש"י האפיל על רשב"ם, ר' יוסף קרא וחבריהם 

שלבלבו בגנו, כך דחק את דרך הביאור שראב"ע ביקש להשריש בקהל. פרופ' סימון, באֻסּפה 

העדכנית של מאמריו, הסתייג ממסקנה נחרצת זו בטענה שהרי מצאנו לא מעט פרשנים שדבקו 

בדרך הפשט, דוגמת אברבנאל )עמ' 146 הערה 18(. אמת, אלא שאסור להתעלם מכך שהמאבק 

בין גישתו של רש"י, האמון בעקיבות על מדרש רבותינו, לבין דרך הפשט הנקוטה בידי ראב"ע 

)ורשב"ם ושכמותם( הוכרע לא בהרצאות מלומדות הנישאות בהיכלי המדע, אלא בקרב חברת 

הלומדים המסורתית לגווניה השונים; קהל היעד העיקרי שאליו פונים פרשנינו. 'עיקרי' אמנם 

לא בלעדי; שכן רש"י, ועמו ראב"ע, כיוונו חלק לא מבוטל מדבריהם ל'עשירון העליון': 'מארי 

חזי  'פוק  בחינת:  המקיף,  התוצאה  במבחן  אך  ראב"ע.  אצל  וה'משכילים'  רש"י,  אצל  דחיטא' 

מאי עמא דבר' – לא ניתן לערער על נצחונו הסוחף של רש"י בקרב המתקראים: 'שלומי אמוני 

ישראל'. אפשר – לצערנו, ואני אישית ִּבכלל; אך עם עובדות קשה להתווכח. 

הסיבות לכישלונו של ראב"ע הן מורכבות. עגנון, בספרו 'ספר סופר וסיפור', מצטט הנמקה 

חסידית, כדלקמן: 'ר' אברהם אבן עזרא חיבר ספרים הרבה, ולא כולם נתפרסמו )אלא אבדו(. 

אברהם  ר'  של  מאבקו  על  ולחסרים":  למלאים  טעמים  מלבם  בדאו  המסורת  "'חכמי  מונדשיין,  א'   5
 אבן עזרא בניצול הכתיב המקראי ככלי פרשני', שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט )תשס"ט(, 

עמ' 316–321 )'סוף דבר'(.



אהרן מונדשיין

]306[

8[

ומפני מה לא נתפרסמו כולם? יש סבורים שזה בא לו כעונש על שחלק ]בפירושו לקהלת ה[ על ר' 

אלעזר הקליר' )עמ' רסד(. ועדיין לא הזכרתי את החץ המשונן שזרק בו רמב"ן כ'מי שאינו רגיל 

בתלמוד' )פירושו לשמות כ 8(, ובכך דחקו אל מחוץ לכותלי בית המדרש; ואת הביקורת הקשה 

שהטיח בו בעל 'אור החיים' )שתוארו: 'הקדוש' – מתקף את קביעתו(, בלשון: 'ובפירושים כאלו 

)הנוגדים דעת חז"ל( נתן הרב יד לחכמי הדורות לזלזל בכבודו, וכל כמין פירוש זה – ישתקעו 

הדברים ולא יאמרו' )פירושו לויקרא יג 30(, ובזאת הרחיק מעליו רבים מבאי בתי הכנסת.

סימון, על  נעמיק במחקר החותם את ספרו של  די אם  איננו צריכים להרחיק עדותנו.  אך 

ר"ל הכתובים שנתוספו  "סוד השנים־עשר"',  'ארבע דרכי התמודדות של מפרשי ראב"ע עם 

לתורה לאחר מות משה, קביעה רדיקלית שאותה עשה שפינוזה, אמנם שלא בצדק, יתד לספרו 

'מאמר תאולוגי מדיני', פרק ח, כמי שהניח את היסודות לביקורת המקרא. מחקר מפליא מבחינה 

עניינית ומאלף מההיבט החברתי־תרבותי. תעודה המדגימה את הבעייתיות האמונית הכרוכה 

בגישתו של ראב"ע שביקש להעניק את הבכורה ִלפשט הכתוב 'תנ"ך בגובה העיניים', בָקבעו 

כי 'לא ניתנה התורה לאשר אין דעת לו; והמלאך בין אדם ובין אלוהיו – הוא שכלו' )ההקדמה 

לפירושו הקצר לתורה(; למול דרש המקרא – 'עומס ירושה' שהקנו לנו רבותינו במסורת אבות 

)תנ"ך בגובה השמים(.

פרופ' סימון, אף זאת מן הסתם במסורת אבות, מעולם לא נעל עצמו במגדל שן, אלא הקפיד 

להיות מעורב בדעת עם הבריות וקשוב לרחשי הדור. אני מפנה ִלקריאתו שמענייננו, קריאה 

הכלולה במסתו רבת ההשראה: 'מעמד המקרא בחברה הישראלית: ממדרש לאומי ִלפשט קיומי' 

המלמדים  מצוות,  ושומרי  שמים  ִיראי  מקרא  חוקרי  על  מוטל  'לפיכך  ]תשנ"ט[(:  א  )יריעות 

באוניברסיטת בר־אילן ובמוסדות אקדמיים אחרים, לתרום איש איש בדרכו, לפיתוחה של דרך 

פשט, העומדת במבחן הכפול של המתודה המדעית והאמונה הדתית' )עמ' 27(.

של  האקטואלית  הפירוש  לדרך  אוזניים  בעשיית  סימון  פרופ'  שמשקיע  האדירים  מאמץ 

ראב"ע, מכוון להגשמה אישית של אתגר חשוב זה. סימון מבקש לַמֵצב את ראב"ע בחזית ארון 

והחידתית, החוששים  ולחבבו על ציבור הלומדים הנרתעים ממנו בשל לשונו הקשה  הספרים 

מתכניו העמוקים והסבוכים והמסתייגים מגישתו הייחודית פורצת־הדרך, שהקדימה את זמנה.

קל לזהות את המגמה החינוכית־אידאולוגית המדריכה את סימון בהתמסרותו לחקר משנתו 

של ר' אברהם אבן עזרא, והמפעמת בשלל פעילויותיו לקירובה והנחלתה לקהל הישראלי. כך 

במסגרת משרתו האקדמית, כך בשיעוריו בבית הכנסת, כך בהרצאות בפני הציבור הרחב, כך 

וכך  האלקטרונית,  במדיה  בהופעותיו  כך  הפרוגרמטיות,  ובמסותיו  הפופולריות  ברשימותיו 

בחיבורו הגדול, ה־magnum opus, המונח עתה לפנינו.

ויושר  'אוזן מילין תבחן'; התדיינות עניינית אמיצה ומכובדת, בנקיות דעת  ַלרבים:  מורה 

אינטלקטואלי, תוך ביקורת עצמית מתמדת השקולה 'בכף מאזני הדעת'.

לא נותר לנו אלא לחזק את ידיו ולאחל לו הצלחה במשימה הכבדה שִהטיל על כתפיו, לאורך 

ימים ושנים טובות.


