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 אוריאל סימון, ֹאֶזן ִמִּלין ִּתְבָחן: מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא )מקורות ומחקרים יג(, 

רמת־גן: הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, תשע"ג, 557 עמודים

החיבור שלפנינו ראה אור במסגרת פרסומי 'המכון לפרשנות המקרא היהודית' שבאוניברסיטת 

בר־אילן, בסדרת 'מקורות ומחקרים'. בסדרה זו יצאו עד כה י"ב ספרים, ומתוכם חמישה )כולל 

ובחיבור  היחיד  המחבר  הוא  מהם  )בשלושה  סימון  פרופ'  של  מתרומותיו  הם  הנוכחי(  החיבור 

נוסף, שהופיע בשתי מהדורות, מתלווה לו שותף(. המקום המרכזי שתופסים מחקריו של סימון 

בפרסומי הסדרה הנזכרת איננו מקרי, שכן סימון הוא מראשי המדברים בחקר פרשנות המקרא 

זאת  ממחקריו.  הם  אף  שהועשרו  המקרא,  חקר  של  אחרים  לתחומים  בנוסף  וזאת  היהודית, 

 ועוד: בלב עיסוקו בפרשנות המקרא היהודית העמיד סימון את משנתו של ר' אברהם אבן עזרא 

מקום  רק  לא  הספרותי  ולפועלו  זה  לחכם  הקדיש  הוא  שנים  ליובל  קרוב  ובמהלך  ראב"ע(   =(

מרכזי בחלק מספריו, אלא אף שלושה עשר מאמרים רבי עניין וחשיבות. 

הספר הגדול )תרתי משמע( שלפנינו מבטל את הסכנה האורבת למאמרים מפוזרים, ש'איידי 

משופר  נוסח  מעתה  ימצאו  אלה  והלומדים.  החוקרים  לציבור  אותם  ומנגיש  מירכס',1  דזוטר 

של המאמרים שפורסמו בעבר, שכן בספר שלפנינו הם מעודכנים בתוספות ובשינויים שראה 

במקורם  שפורסמו  מהם  שלושה  של  עברי  בנוסח  הבאתם  )כולל  בהם  להכניס  לנכון  המחבר 

באנגלית, פרקים ה, ז, ח( ובאים בו כפרקים של משָנה סדורה )ולא כסדר שבו ראו אור תחילה(, 

חיבור  של  מסגרת  המקוריים  לחיבורים  שהעניק  החדש,  בלבוש  ספר.  ההולם  ענייני  בסדר 

מפתח  כאלה:  ארבעה  בספר  תמצא  ואכן  כמקובל,  מפתחות  הוספת  גם  התבקשה  מקיף,  אחד 

אלה  כל  העניינים.  ומפתח  השמות  מפתח  והמדרשות,  המקראות  מפתח  עשיר,  ביבליוגרפי 

)עמודים  הספר  שבסוף  בנספח  מצויה  נוספת  ומועילה  חשובה  תרומה  לעצמם.  ברכה  קובעים 

465–473(: 'רשימת מחברי הפירושים על פירושי אבן עזרא', הכוללת 71 פריטים מוארים על 

על פי בבלי, בבא בתרא יד ע"ב.  1
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חסרה  זאת,  עם  ראב"ע.2  פירושי  על   – חדשים  גם  ישנים   – ביאורים  וילקוטי  סופרקומנטרים 

במסגרת החדשה של הספר הקדמה נאותה,3 שתצביע על ההיגיון שבסדר הפרקים שבספר ועל 

תרומתו של כל פרק להכרת דרכו הפרשנית של ראב"ע. הקדמה כזאת הייתה עשויה גם לגשר 

בין כל פרקי הספר ולקשור כל אחד מהם אל עיקרי דרכו הפרשנית של ראב"ע. מומלץ להוסיף 

הקדמה מגשרת כזאת במהדורה הבאה.

את עיקרי דרכו הפרשנית של ראב"ע – 'המשמעת הלשונית' ו'המשמעת התבונית' כהגדרת 

סימון – היטיב המחבר להציג בראשית הספר, בפרק א. הדיון בשני הבסיסים שעליהם העמיד 

במבחן  הפירוש  ועמידת  המקרא  לשון  ידיעת  הכתוב,  לפשט  בחתירתו  פירושיו  את  ראב"ע 

ההיגיון והסבירות, הוא מרתק. בדין השכיל סימון להסמיך לאלה את הפרק 'בין המפרש הנודד 

לקוראיו',4 שהוצב כפרק ב והוא משלים את תיאור דרכו הפרשנית של ראב"ע מזווית אחרת: 

התאמת פירושיו לקוראיו המשתנים בנסיבות חייו. המחבר הראה יפה כיצד ראב"ע 'סיגל את 

כתיבתו לשפת המקום ולצרכיו, אך ברוחו המשיך לחיות בארץ מולדתו' )עמ' 66–67(. התאמת 

עניין  או  פסוק  אחדות  פעמים  ולפרש  לשוב  ראב"ע  את  הביאו  המתחדשים  לצרכים  פירושיו 

שכבר פירש. סימון מזכה אותו בשל כך בתואר 'המפרש שלא שקט על שמריו', שהוא הכותרת 

של פרק ג, ובו מובאים ומנותחים 'שלושה ביאורים שונים של ראב"ע לפסוק אחד'5 )בר' א 5(. 

פסוק זה, שנזקקו לו ראשונים ואחרונים בזיקה לשאלת סדרו של 'יום התורה' – היינו במה הוא 

מתחיל, ביום או בלילה? – שימש את ראב"ע, ואת סימון בעקבותיו, להרחבת הבירורים לצד 

היינו נלמדים  העקרוני של ערכם הפרשני של מדרשי ההלכה: האם הם מפרשים את הכתוב, 

מתוכו, או שהכתוב משמש להם אסמכתא בעלמא. הדיון בשאלה זו מעמיד את הפסוק שהולידֹו 

)בר' א 5( כָזָרז להדגמת העניין בפסוקים רבים נוספים. עניין רב ימצא הקורא בפרק ד, הְמַלֵּבן 

סוגיות חשובות בנוסח המקרא ובמלאכתם של בעלי המסורה, כגון קרי וכתיב; ניקוד, טעמים 

לייחוסם,  בספר  הוקדש  ה,  שלם,  פרק  ועוד.  מקבילים  בטקסטים  שינויים  סופרים;  ותיקוני 

המוצנע והמעומעם אמנם, של הפרקים מ–סו בישעיהו לנביא אחר. בכך הוכיח ראב"ע לדעת 

248(. זאת ועוד:  'נאמנותו הראשונית לחובתו כפרשן ודבקותו באמת הכתוב' )עמ'  סימון את 

סימון הראה, שגם אם 'שיקוליו הפרשניים ]של ראב"ע[ הינם בעיקרם ביניימיים, ]...[ המשקל 

המכריע שהוא מייחס להם – הוא אחד מעיקריה של המודרניות' )שם(. מסקנה זו העניקה לפרק 

את הכותרת 'ראב"ע בין ביניימיות למודרניות: סוגיית ישעיהו מ'–ס"ו'.

הפרק הבא בספר, ו, אינו נקשר ישירות לקודמו. בכל זאת, היטיב המחבר, לדעתי, להציבו 

כאן. אחרי שהכרנו את יכולתו של ראב"ע להיזהר בדבריו בעת הצורך ולהצניע את השקפתו 

רשימה זו משלימה למעשה את פרק יב שבספר, המוקדש לעצם התופעה של 'המפרש שהיה למפורש'.  2
מה שקרוי בספר 'הקדמה', איננו אלא 'פתח דבר'.  3

המאמר  בכותרת  היה  שלא  מהותי,  תואר  'הנודד',  את  הפרק  לכותרת  בהוסיפו  המחבר  עשה  ויפה   4
המקורי. ראו ברשימת 'המקומות שבהם התפרסמה הגירסה הראשונה של פרקי הספר', עמ' 474.

זוהי כותרת המשֶנה של הפרק.  5
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ראב"ע  של  מעמדו  ייפגע  'פן   – השאר  בין   – וזאת  יבין',  'והמשכיל  מעין  נוסחאות  באמצעות 

כפרשן מקרא מהימן בעיני הציבור' )עמ' 239(, חשוב להראות שראב"ע גייס את הזהירות היתרה 

רק למניעת היזק עצמי, אך לגבי אחרים הפעיל את 'לשונו החריפה והשנונה' )כותרת הפרק( ללא 

מעצורים. לשניים מן הנפגעים מלשונו החריפה של ראב"ע ייחד סימון את שני הפרקים הבאים: 

פרק ז מזהה את בעל שיטת החילוף – שיטה המצביעה על אפשרות של חילופי מילים במקרא, 

ג'נאח;  יונה אבן  ר'  'מהביל', עם  – שראב"ע מכנהו  'איש'  ]נכרי[' בהוראת  ב'ַעם   כגון שימוש 

פרשן־ היצחקי,  עם  להישרף'  ראוי  ש'ספרו  עליו  'המליץ'  שראב"ע  הפרשן  את  מזהה  ח  פרק 

מדקדק אנונימי, המוזכר רק בכתבי ראב"ע, המתנגד לו תמיד. מאידך גיסא, סימון אינו מקבל 

את הדעה שהיצחקי הוא בעל החיבור האנונימי 'השאלות העתיקות', שנמצא בגניזת קהיר, ואת 

פקפוקיו בזיהוי זה שוטח סימון בפרק ט. מכאן עובר המחבר – בפרק י – לדיון בהיסטוריוגרפיה 

המקראית בעיני בעלי הפשט ומשרטט את מקומו של ראב"ע בין אלה. סימון מבקר את ראב"ע 

על ראייתו את דרך הפשט כקדמונית ועל שייחס אותה לחז"ל. הוא מצר על העובדה ש'כך הייתה 

דבקות־יתר בפשט למכשול במיצויו' )עמ' 349(.

נושאו של פרק יא הוא: 'הפרשן בכבלי זמנו: דור דור ושאלותיו'. הוא מבקש להעמיד את 

הפרשן – יהיה מי שיהיה, ולאו דווקא ראב"ע – אל מול שאלות דורו.6 להדגמת זיקתו של הפרשן 

לשאלות דורו בוחן המחבר את סיפור התנכרותו של יוסף לאחיו לפי התייחסותם של המפרשים 

השונים לעניין זה. לדידו של סימון 'חקירה היסטורית של פרשנות המקרא לא תהיה שלמה ללא 

בירור גלגולי "העמדת השאלה" באמצעות מעקב אחר סוג השאלות שהעסיקו את המפרשים 

זה מסיט את הקורא ממשנתו של ראב"ע, משום  351(. פרק  )עמ'  לדורותיהם ולאסכולותיהם' 

יוסף  כנגד  אחרים  פרשנים  שהעלו  הנוקבות  לשאלות  דעתו  את  נתן  שלא  כמעט  זה  שפרשן 

המתנכר. אמנם גם מן ההעדר אתה למד על תפיסתו של הפרשן את ליבת הסיפור שהוא עוסק 

בו, אך באפיונו של פרשן אין לשיטת 'מכלל לאו אתה שומע הן' משקל מוערך, משום שאפיון 

מושתת מעיקרו על שמיעת 'הן' מפורש. עם זאת, המעיין נמצא נשכר מקריאת הפרק, הן באשר 

מפרשים  של  רגישותם  בהכרת  הן  המתנכר,  יוסף  בסוגיית  בו  המועלים  הפרשניים  לממצאים 

רבים מדורות וממקומות שונים לשאלות שביקשו מהם מענה.

דן בתופעה של הסופרקומנטר,  יב  יב–יג של הספר. פרק  נודעת לפרקים  חשיבות מרובה 

 היינו פירוש שנכתב על פירוש, ופוֵרׂ˘ לפנינו יריעה רחבה של המפרשים שקמו לראב"ע. פרק יג 

דן בדרכי ההתמודדות של הסופרקומנטרים שפירשו את דברי ראב"ע עם ה'סודות' והערפולים 

שהטיל ראב"ע בפירושיו וגרם במכוון לסתימתם בפני הקורא המצוי. שני פרקים אלה מציידים 

את הקורא בכלי עזר שיסייעו בידו לפענח סתומות אלה.

הנודד המפרש  'בין   – ב  פרק  ב.  פרק  של  לנושאו  זה  פרק  של  נושאו  שבין  להבדל  דעתכם  תנו   6 
לקוראיו' – עוסק בהתחשבות הפרשן בצורכי דורו לא מצד תוכן הפירוש, אלא מצד הצורה: שפה, 
סגנון וכדומה. בהתאם לכך, הוא מתמקד בראב"ע. פרק יא עוסק בתכנים של בני דורו של הפרשן 

וכאמור, הוא סוקר גישות תוכניות של פרשנים שונים.
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ופרשנותו  בכלל  המקרא  חוקרי  רק  לא  עניין  ימצאו  בספר  המכונסים  סימון  של  במחקריו 

הביניים,  ימי  של  המדקדקים  ספרות  וחוקרי  המקרא  לשון  חוקרי  אף  אלא  בפרט,  היהודית 

שכן ראב"ע בנה את פרשנותו על אדֵני הדקדוק ואת עיסוקו בדקדוק על הממצאים הלשוניים 

שבמקרא, או כהגדרתו של סימון: 'המקרא שימש בעיניו ]של ראב"ע[ לא רק כאוצר המילים 

והצורות אלא גם כקאנון לשוני לגבי המותר והאסור' )עמ' 175(. סימון, האמון על חקר הפרשנות, 

ובמושגים  במונחים  והבנה  שליטה  השונים  הספר  בפרקי  וגילה  הלשון,  בתחום  גם  יפה  ִהילך 

המשמשים את המדקדקים. המעיין יוכל לאתר אותם בספר – וכן נושאים אחרים – בעזרת מפתח 

ביניהם  להם,  נזקק  שראב"ע  רבים  בנושאים  רב  מידע  בספר  שיקע  סימון  שבסופו.  העניינים 

ענייני מסורה, טעמים ונוסח המקרא. הוא גם מעמת את ראב"ע עם פרשנים ומדקדקים אחרים, 

בעיקר רד"ק,7 ר' משה הכהן אבן ג'קטילה,8 ר' יונה אבן ג'נאח,9 היצחקי10 וקבוצה של פרשנים 

בעלי הפשט – רס"ג, רשב"ם, דון יצחק אברבנאל, ר' חזקיה בן מנוח, ר' יוסף אבן כספי, רמב"ן, 
רש"י, ר' יוסף בכור שור, ר' אברהם בן רמב"ם ור' יוסף קרא.11

סימון הראה נכוחה שראב"ע 'התנדנד' בפירושיו בין שני טיפוסי קוראים שאליהם פנה: את 

והבהירים הפנה אל כלל לומדי המקרא, אך שזורים בפירושיו קטעים שיועדו  דבריו הגלויים 

מלכתחילה למשכילים ולנאורים שבין קוראיו.12 פעמים הרבה, בפירושים לעניינים שאין בהם 

את  כאלה  במקרים  מערפל  הוא  מכוון  בכוונת  חז"ל.  בעקבות  הולך  איננו  ראב"ע  הלכתי,  צד 

שיפענח  שמי  כנראה,  הניח  ראב"ע  שהזכרנו.  והסתומות  ה'סודות'  מצויים  בעיקר  ושם  דבריו 

את דבריו יהיה מספיק חכם ולא ידחה אותם בנימוק שאינם תואמים את דברי חז"ל. דומה, שלּו 

בין פירושיו על סודותיהם לבין  זמננו ש'יתווך'  בן  ניתנה רשות לראב"ע לבחור לעצמו חוקר 

לומדי המקרא, לא יכול היה למצוא לכך חוקר ראוי יותר מאוריאל סימון, שאוזנו בחנה היטב 

את משנתו של ראב"ע והבחינה באותן דקויות שראב"ע הסתיר מאחוריהן את מה שהיסס לומר 

אחד  כל  הופעת  עם  סימון  לפרופ'  טובה  הכירו  ראב"ע  של  הפרשנית  משנתו  שוחרי  בפירוש. 

ממאמריו המאירים על ראב"ע, לאורך השנים, זה קרוב ליובל. עתה, 'במשוך היובל', משכינסם 

המחבר וערך אותם בספר היפה שלפנינו, 'המה יעלו בהר' ויכירו לו טובה כפולה ומכופלת.

במיוחד בפרק ד.  7
בפרק ה.  8

במיוחד בפרק ז.  9
בפרקים ח–ט, כמוזכר לעיל.  10

בעניין גישתם אל ההיסטוריוגרפיה המקראית, פרק י.  11
ראו עמ' 407.  12


