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מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא

שרה יפת

ראשית לכול – ברכות מאליפות לפרופ' סימון על מפעלו, שלכבודו התאספנו כאן היום: כתיבה 

מחודשת ומעודכנת של שלושה עשר מאמרים על אבן עזרא, שהופיעו בדפוס במהלך ארבעים 

 וחמש שנים, החל מן המאמר הראשון ב־1965 )פרק ג בספר זה( ועד האחרון ב־2010 )פרק יג(. 

המאמרים מוצגים בספר בסדר ענייני על פי נושאיהם ולא על פי מועד הופעתם הראשון, והם 

ורבת  השנים  רבת  התמודדותו  פרי  סימון,  פרופ'  של  העכשווית  עמדתו  את  לקורא  מביאים 

יש להוסיף על אלו  סימון  רוחב מחקרו של  כל  כדי לגלות את  'סודות אבן עזרא'.  האנפין עם 

כל  ואת  בסופו,  הביבליוגרפית  ברשימה  נזכרים  אבל  בספר,  נכללו  שלא  המאמרים  כל  את 

החיבורים שלא נזכרו כלל, והרי לפנינו אוצר בלום מלא כל טוב של מידע ותובנות. אני רואה 

את עצמי כנציגתם של חוקרי המקרא ולומדיו, ושל חוקרי מדעי היהדות וחובבי מדעי היהדות 

כולם, בהווה ובעתיד, ואני מביאה לפרופ' סימון את תודת כולנו על האוצר החשוב הזה שהעמיד 

לרשותנו, יחד עם ברכות ללא גבול על שזכה וזיכה, אותנו ואת הבאים אחרינו.

ולעבודתו של אבן  לחייו  הנוגעות  החוזר במאמרי הספר מספק תשובות לשאלות רבות  העיון 

עזרא, אבל הוא גם מעלה שאלות לא מעטות – מהן חדשות ומהן מתחדשות. מטרת דבריי הקצרים 

הערב איננה להציג את התשובות, אותן ימצא הקורא בעצמו, אלא להעלות שאלה עקרונית אחת 

הנוגעת להערכת דמותו של אבן עזרא כפרשן. בניסוח קצר וללא גדרים והסתייגויות, השאלה 

היא: האם אפשר ונכון להגדיר את אבן עזרא 'פרשן פשט'?

השאלה נראית תמוהה במבט ראשון, ואני עצמי השתוממתי כאשר השאלה עלתה בלבי עם 

קריאת הספר החדש. ואף על פי כן יש לה מקום. אפשר לענות עליה ב'כן' או ב'לא' ולעבור לסדר 

היום, אבל אני רוצה בכל זאת להעלות אותה ביתר פירוט ולדון בה.

הדברים נישאו בערב חגיגי לכבוד צאתו לאור של ספרו של אוריאל סימון, ֹאֶזן ִמ∆ִלין ∆ִתְבָחן: מחקרים   *
בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא )מקורות ומחקרים יג(, רמת־גן תשע"ג )כ"ט בתמוז תשע"ג 

]7.7.2013[, בית אביחי, ירושלים(.
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אקדים ואומר כי בתגובה ראשונה השאלה מעוררת שתי שאלות משנה: 'פרשן פשט' בעיני 

מי? ועל פי איזה מן ההגדרות של המונח פשט? אבל בשלב זה אינני נכנסת לדיון מקדים זה, 

ודברים אחדים בעניינן של שאלות אלו יעלו בהמשך הדיון.

כנקודת מוצא יש לומר שאבן עזרא ראה את עצמו והגדיר את עצמו במפורש כ'פרשן פשט'. 

הוא  לאיטליה(,  עזרא  אבן  שהגיע  לאחר  מיד  בלּוקה  )שנכתב  לתורה  הקצר  לפירוש  בהקדמה 

מכנה את פירושו 'ספר הישר', וכפי שסימון מסביר נכוחה במאמר הראשון בספר, 'התיבה ישר 

חומשי  לחמישה  שפירושו  מכריז  והריהו   ]...[ לפשט  נרדפת  כמילה  עזרא  אבן  בפי  משמשת 

תורה מחויב לדרך הפשט' )עמ' 13(. בשתי ההקדמות שאבן עזרא כתב לפירושי התורה – הקצר 

נוצרים  קראים,  )גאונים,  לפניו  המקרא  מפרשי  הלכו  שבהן  הדרכים  את  מונה  הוא   – והארוך 

וחכמי ישראל בעלי הדרש( ומכריז על עצמו שהוא ילך בדרך החמישית, דרך הפשט: 'והדרך 

החמישית, מוסד פירושי עליה אשית, והיא הישרה בעיני, נוכח פני ה'' )ההקדמה לפירוש הקצר; 

סימון עמ' 46–47(. אבן עזרא בחן את פירושיהם של כל פרשני המקרא, הן אלו שקדמו לו והן 

בני דורו, מנקודת המוצא של הכרה עצמית זו ושפט את כולם לשבט. כך למשל הוא אומר על 

סעדיה גאון, שאת פירושיו הרבה לצטט: 'והגאון אמר ]...[ וכל זה איננו שוה, כי זה הפך האמת' 

)הפירוש הקצר לשמ' יז 15, על המילים 'ויקרא שמו ה' נסי'; סימון עמ' 47, הערה 58(,1 וכך הוא 

כי הוא על דרך  'והוא חושב  אומר על רש"י, בהיגד המפורסם שבהקדמת הספר שפה ברורה: 

פשט, ואין בדבריו פשט רק אחד מני אלף' )סימון עמ' 58(.

ואכן, חוקרי פרשנות המקרא לדורותיהם אימצו את הגדרתו העצמית של אבן עזרא כלשונה, 

והציגו את אבן עזרא כגדול הפשטנים, או לפחות כאחד הגדולים שבהם. סימון חוזר על תואר זה, 

בהגדרות שונות, פעמים רבות לאורך הספר, ואודה על האמת, גם אני הלכתי בעקבותיהם.2 כך 

למשל אומר סימון כבר בהקדמה לספר החדש: 'מילות הקסם "אזן מלים תבחן" ]...[ אכן מטיבות 

לבטא את אחיזתו האיתנה של אבן עזרא בדרך הפשט' )שם עמ' 9(.

ולהציג את השאלה כפי שהצגתי  לי להעמיד בספק את הדעה המקובלת  כן, מה גרם  ואם 

מדרש  ואל  ההלכה  אל  עזרא  אבן  של  יחסו  בבירור  נעוצה  הספק  שראשית  לי  נראה  אותה? 

של  השונות  להגדרות  להתייחס  מבלי  המשך.  זה  לספק  ויש  הראשית,  רק  זוהי  אבל  ההלכה,3 

המונח 'פשט', או נרדפו העברי 'פשוטו של מקרא', נראה לי שהמאפיין העקרוני החשוב ביותר 

בהערכת  הקובע  העיקרון  הפשט.  של  הסוברניות  הוא  פרשנית  כמתודולוגיה  הפשט  של 

יותר ממאה ועשרים אזכורים של הגאון, ובפירוש  58, בפירוש הקצר יש  47 הערה  לפי סימון, עמ'   1
הארוך לספר שמות לבדו מגיע מספרם לשבעים.

ופרשניו,  דור  דור  פתרון?',  ללא  בעיה  ההלכה:  מדרש  ובין  מקרא  של  פשוטו  בין  'המתח  במאמרי:   2
אסופת מחקרים בפרשנות המקרא, ירושלים 2008, עמ' 37: 'את שיאה של אסכולת הפשט מייצגים 
שני אישים שחיו באותה עת, ר' שמואל בן מאיר )רשב"ם( בצפון צרפת ]...[ ור' אברהם אבן עזרא 

)ראב"ע( בספרד'.
וכבר כתבתי על יחס זה במאמר הנ"ל.  3



ן' Àח Ÿב œין ∆ת œן ִמ∆לŒבעקבות ספרו של פרופ' אוריאל סימון: 'ֹאז

]295[

]3

הפשט כמתודולוגיה פרשנית הוא הנחת היסוד שאין לפשט אדון ואין לו סמכות מלבד עצמו. 

האוניברסלי  האמצעי  שהוא  הכתוב,  או  המדובר  הטקסט,  הוא  הפשט  של  היחיד  האדון 

לקומוניקציה בין בני האדם באשר הם, ומהותו זאת של הטקסט היא הקובעת את מאפייניו 

והיא המחייבת את דרך פירושו. תפישה זאת היא העומדת ביסוד הגדרת הפשט כ'אמתת פשוטו' 

)כהגדרת רשב"ם(, כלומר – הפירוש המתחייב ממהותו של הטקסט במכלול תכונותיו. סימון 

זה של הפשט, במילותיו  יסוד  נוקט את ההגדרה שציינתי, אבל הוא מייחס עקרון  אמנם אינו 

שלו, גם לאבן עזרא: ')ש(אוזנו של המפרש ]...[ כרויה לשמוע את דברם של הכתובים לאמיתו. 

ואין בעל הפשט יכול להאזין למקראות עצמם מבלי להשתחרר מן הסמכות של קודמיו ולדבוק 

בעצמאותו הפרשנית' )שם עמ' 9(.

ואולם, כשאנו בוחנים את עמדתו של אבן עזרא כלפי פירושי חז"ל, ובעיקר כלפי מדרשי 

ההלכה, מתברר שהוא אינו רואה עצמו מחויב לעקרון הסוברניות של הפשט ויש שהוא מבטל 

אותו מכול וכול. לפשט של אבן עזרא יש אדון שהוא מחוץ לו, וזוהי ההלכה. הדברים ידועים, 

וסימון עומד עליהם בהרחבה רבה, בעיקר בפרק ג של הספר, ואיני רואה צורך להאריך בדבר 

במעמד זה,4 אבל רק כדי לשבר את האוזן אצטט דברים אחדים משל אבן עזרא ואדגים בדוגמה 

אחת. כבר בהגדרת 'הדרך החמישית' – דרך הפשט שהוא הולך בה – אבן עזרא מגדיר את דרכו 

ופשוטו,  ודקדוקו  כמשפטו  כתוב  כל  לבאר  אשית,  עליה  פירושי  יסוד  החמישית,  'הדרך  כך: 

לשוננו'  דקדוק  אתקן  דבריהם  וכפי  קדמונינו,  על  אסמוך  וחוקים  במצוות  רק 

112(.5 הנחתו של אבן עזרא היא  )הקדמת הפירוש הארוך, מהדורת הכתר עמ' כט; סימון עמ' 

הדוגמה  הקובעת.6  והיא  הפשט  שיקולי  מעל  עומדת  חז"ל  שבידי  ההלכתית  שהמסורת  אפוא 

שהיא אולי המפורסמת ביותר היא בעניין מצוות התפילין, ואבן עזרא חוזר עליה ארבע פעמים. 

פירושים:  עזרא מציע שני  9( אבן  יג  )שמ'  עיניך'  בין  ולזכרון  ידך  לך לאות על  'והיה  לפסוק 

הראשון פירוש מטפורי: 'על דרך "קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך" )משלי ג, ג( ויהי 

132–133, ואת הפרק כולו: 'בין אמתה של ההלכה  ראו את דברי הסיכום של סימון לסוגיה זו בעמ'   4
ופשוטו של הכתוב', עמ' 100–133.

'וככה נעשה. אם מצאנו בדברי הקבלה דבר שיכחיש הכתוב, נבקש איזה מהם הוא האמת  ראו גם:   5
הכתר  מהדורת  הרביעית,  הדרך  הארוך,  הפירוש  )הקדמת  כנגדו'  העומד  השני  את  ונתקן   לבדו, 
עמ' כט, סימון עמ' 112(. וראו עוד: 'ובעבור הדרש דרך הפשט איננה סרה, כי שבעים פנים לתורה. 
רק בתורות ובמשפטים ובחוקים, אם מצאנו שני טעמים לפסוקים, והטעם האחד כדברי המעתיקים 
שהיו כולם צדיקים, נשען על אמתם בלי ספק בידים חזקים. וחלילה חלילה להתערב עם הצדוקים, 
אמת,  דבריהם  וכל  אמת,  היו  קדמונינו  רק  והדקדוקים,  הכתוב  מכחשת  העתקתם  כי   האומרים 
כו;  עמ'  הכתר  מהדורת  הקצר,  לפירוש  ההקדמה  )סוף  אמת'  בדרך  עבדו  ינחה  אמת,  אלוהים  וה' 
)שם  וודאות'  ה'אי  כעקרון  כך  ואחר  משלימה',  כ'רב־משמעות  זאת  מגדיר  סימון   .)111 עמ'   סימון, 

עמ' 111–112(, ולא נתבררה לי תקפותן של הגדרות אלו.
כדי לייחס סבירות לשיקול זה טוען אבן עזרא שחז"ל הכירו את הפשט, אבל סטו ממנו לפי צורכיהם.   6
הוא מודה אפוא שהפירוש שחז"ל נתנו לטקסטים מקראיים מסוימים איננו בגדר פשט ואף על פי כן יש 

להעדיף אותו. ראו על כך בפירוט, סימון, עמ' 119–120.
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טעם "לאות" כמו לסימן, ומהו שיהיה לאות ולזכרון, הוא כי ]...[ בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים 

]...[ והפירוש השני להיותו כמשמעו, לעשות תפילין של יד ושל ראש. ובעבור שהעתיקו כן 

השני'  לפירוש  שיש  כמו  נאמנים  עדים  עליו  אין  כי  הראשון,  הפירוש  בטל  חז"ל 

 :16 יג  ועוד בפירוש הארוך לשמ'  זה,  וכן בפירוש הארוך לפסוק   ,9 יג  )הפירוש הקצר לשמ' 

8(. כלומר: העדות  ו  'ומה שהעתיקו חז"ל לכתוב הפרשיות הוא האמת', ובפירוש הקצר לדב' 

הפילולוגית והמקבילות המקראיות, שאבן עזרא בעצמו מביא, אין בהן כדי לעמוד מול הסמכות 

של חז"ל. אף על פי שפירוש חז"ל נעדר תמיכה פילולוגית נחוצה, הרי עצם העובדה שחז"ל 

נוקטים אותו הוא בחזקת 'עדים נאמנים' ויש להעדיפו. סימון מסביר זאת כך: 'הוא ]אבן עזרא[ 

על  והחוקים  המצוות  בתחום  הפילולוגי  הפשט  את  מקבל על עצמו את המשימה להגמיש 

מנת שיהלום את הפירוש של חז"ל, שהוא לבטח הפשט לאמיתו' )עמ' 112(. נראה לי שאין זה 

מקרה שסימון מגדיר את דרכו של אבן עזרא בניסוח מעורפל: 'להגמיש את הפשט הפילולוגי'; 

החורגת  פרשנית  'גמישות  יותר:  חריפה  בצורה  דרך  אותה  מגדיר  הוא  בספר  אחר  במקום  אבל 

במידה ניכרת משורת הפשט הסביר' )שם עמ' 173(, ובמילים אחרות: מבטלת את הפשט הברור 

עצם  איננה  עזרא  אבן  של  בעמדתו  שהבעיה  ולהדגיש  לחזור  עלי  אלו  הגדרות  לנוכח  והסביר. 

הסטייה של פירוש כלשהו מן הפשט, ואפילו הסטייה המודעת, אלא העמדה העקרונית המודעת 

אותו  ומכפיפה  פרשנית,  כשיטה  הפשט  של  הסוברניות  עקרון  את  השוללת  עזרא  אבן  של 

לסמכות שהיא חיצונית לו.

הכפפת הפשט לאמת ההלכתית היא רק פן אחד של שלילת עקרון הסוברניות של הפשט שאבן 

עזרא מאמץ. פן אחר של סטייה זו הוא יחסו למדעים, ובעיקר למדעי המתמטיקה והאסטרונומיה 

בעיני  יכשר  הפשטי  שהפירוש  מנת  'על  בקצרה:  כי  אם  היטב,  מסביר  שסימון  כפי  זמנו.  של 

הדעת עליו להיות לא רק מתקבל על הדעת, אלא גם הולם את האמיתות הוודאיות של המדע' 

)שם עמ' 30(, ו'המדע' הוא המדע היווני־ערבי )שם עמ' 29(. באופן נחרץ יותר אומר זאת סימון 

בהמשך: 'ידה של הפרשנות, שממצאיה הם תמיד יחסיים ]...[ היא על התחתונה אל מול ממצאיו 

אבן  של  זו  דרישה  כלפי  ביקורתית  עמדה  נוקט  סימון  גם  המדע' )שם עמ' 30(.  של  המוחלטים 

והיא  תאולוגית,  מבחינה  להצדיק  קשה  הביניימי  למדע  התורה  פירוש  של  זו  'הכפפה  עזרא: 

מועדת להניב פרשנות מאולצת ופשטות דחוקים' )שם(, אולם יש להוסיף על דברי סימון שלא 

מהותי  בניגוד  עומדת  שהיא  אלא  תאולוגית,  מבחינה  זו  הכפפה  להצדיק  אפשר  שאי  בלבד  זו 

במקום  מחייבות.  כמסקנות  הפשט  מסקנות  ראיית  לעצם  ולכן  הפשט,  של  הסוברניות  לעקרון 

אחר מאפיין סימון את מלאכתו של אבן עזרא במילים אלו: 'במחקר האמת אין מקום לפשרות, 

ולחוקר אמיתי אסור להירתע ממסקנות אמינות תהיינה אשר תהיינה'.7 אני מסכימה בלב שלם 

ר' אברהם אבן עזרא, יסוד מורא וסוד תורה: מהדורה מדעית מבוארת )מקורות ומחקרים ט(, י' כהן   7
וא' סימון )מהדירים(, רמת־גן תשס"ב, עמ' 31. במהדורה השנייה של הספר הוחלף משפט זה בפסקה 
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להגדרה זו, אבל סימון מחיל אותה על הדיון של אבן עזרא בשאלת מניין המצוות, ולא על מחקר 

הפשט!

כל הדברים שאמרתי עד כה מובילים מאליהם לשאלה מקיפה הרבה יותר והיא: מה באמת 

הייתה מטרתו של אבן עזרא בפירושיו? כפי שראינו בתחילת דבריי, אבן עזרא הציג בהקדמה 

לפירושיו את הדרך שבה ילך, וכינה את פירושו 'ספר הישר', אבל האם זו בלבד הייתה מטרתו? 

בפשטות  שאמר  עזרא,  אבן  של  דורו  בן  רשב"ם,  של  הקצר  ההיגד  את  אציג  השוואה  לשם  רק 

כדרכו: 'ואני לפרש פשוטן של מקראות באתי' )בהקדמה לפירוש פרשת משפטים, לפני שמות 

של  שמטרתו  בבירור  מעלה  האחרות,  בעבודותיו  וכן  עזרא,  אבן  של  בפירושיו  העיון   .)2 כא 

אבן עזרא הייתה אחרת, והיא להגיע אל 'סוד האמת' – להיות 'איש אמת'. השם 'אמת', צורות 

לשוניות אחרות הנגזרות ממנו, וצירופים שונים שהוא נכלל בהם, חוזרים בפירושיו ובחיבוריו 

של אבן עזרא שוב ושוב, ובעקבותיהם גם בלשונו של סימון ובהגדרותיו,8 ו'אמת' זו היא מושג 

למושג  צמוד  עזרא  אבן  בדברי  המקרא.9  של  הפשטי  הפירוש  מאשר  יותר  הרבה  רחב  אחר, 

של  בפיו  "סוד"  התיבה  של  הבסיסית  'ההוראה  סימון  של  הגדרתו  ולפי  'סוד',  המונח  ה'אמת' 

אבן עזרא היא "המשמע הפנימי", הקרוי כך מפני שהוא נסתר בתוכי הדברים' )סימון עמ' 20(, 

)שם  בתוכו'  הנסתר  רעיוני  או  מדעי  סוד  של  הגלוי  הרובד  הנו   ]...[ הפשט  קרובות   ו'לעתים 

עמ' 26(. 

גובר  אף  אלא  הגלוי  הדיבור  את  מאיר  רק  לא  שהסוד  'יש  סימון,  לפי  זאת  אף  כן,  על  יתר 

הנסתר,  )המובן(  ש'הטעם'  המביע  "תיקון",  העברי  המונח  את  לכך  טבע  וראב"ע   ]...[ עליו. 

הכתוב' )שם עמ' 20(. ה'אמת' של אבן עזרא, שאליה  את  "מתקן"  אמת,  בגדר  הוא  שרק 

הוא מתחבר ובשמה הוא מדבר, איננה האמת הדתית, המוסרית וההיסטורית של פשט המקרא 

אלא 'אמת' מדעית ופילוסופית, המבוססת על המדע היווני־ערבי והפילוסופיה היוונית־ערבית 

של זמנו. מטרתו היא להגיע אל ידיעת האל, וידיעה זו מושגת, על פי אבן עזרא, בראש וראשונה 

באמצעות המדעים והחכמה, ורק בתחתית הסולם, באמצעות הסודות של הטקסט המקראי, ובו 

בראש וראשונה התורה. עוד מאפיין סימון את עמדת אבן עזרא כך: 'בתפיסתו הרציונליסטית 

את  ותובע  "תקליד"(,  בערבית  )המכונה  המסורת  של  עיוורת  קבלה  שולל  האמת"  '"מחקר  הבאה: 
העמדתה במבחן של בדיקה עצמית ביקורתית; ו"איש אמת" )שם, פיסקה ה( חייב לדבוק בממצאים 
מוכחים מבלי להרכין את ראשו בפני בעלי הסמכות שבעבר ובהווה: "ומהשם לבדו אירא / ולא אשא 
פנים בתורה" )הקדמת "השיטה האחרת" לבר', "הדרך החמישית", "הכתר", עמ' כ"ט(" )ר' אברהם 
אבן עזרא, יסוד מורא וסוד תורה: מהדורה מדעית מבוארת2 ]מקורות ומחקרים יא[, י' כהן וא' סימון 

]מהדירים[, רמת־גן תשס"ז, עמ' 35(.
כך למשל קובע סימון ש'אבן עזרא נמנע מדחייה בקש מכוח אהבת האמת ]...[ וביקש תשובות של   8

אמת' )עמ' 80(.
וכך המילה חוזרת בספר עשרות )ואולי מאות?( פעמים, כ'אמת' לבדה או 'האמת', דרך האמת, פירוש   9

אמת, מחקר האמת, חכמת אמת, אמתו, אמיתי, אהבת האמת, תשובות של אמת, ועוד.
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לימוד החכמות הכרחי להבנה שלמה של המקרא ]...[ לימוד המדעים הוא תנאי קודם להבנה 
שלמה של התורה שבכתב ושל התורה שבעל־פה' )שם עמ' 35(.10

לאור דברים אלו מעלה סימון עצמו את השאלה הבלתי נמנעת: 'מה ההבדל מבחינת התוקף 

הפרשני בין מדרשי החכמים, המופקים מן הכתוב מכוח רב־המובניות שלו, לבין הסודות של אבן 

עזרא המיוחסים לכתוב מכוח רב־הרובדיות שלו?' )שם עמ' 26(. 'ממש כמו חכמי המדרש השליך 

החכם הביניימי על המקרא את גופי הדעת שהוא היה בטוח לחלוטין באמיתותם' )שם(. במילים 

אחרות: מבחינה עקרונית, אין הבדל מהותי בין מדרש חז"ל ובין מדרש אבן עזרא. מדרשי חז"ל 

ופילוסופיים  ואילו מדרשי אבן עזרא הם מדעיים  והיסטוריים,  הם דתיים, מוסריים, לאומיים, 

ועוסקים ב'פיסיקה' וב'מטפיסיקה', אבל אלה ואלה הם בחזקת מדרש על הכתוב המקראי. סימון 

שהסודות  וטוען  'מדרש',  במונח  עזרא  אבן  של  פירושיו  את  מלהגדיר  ביודעין,  לדעתי  נמנע, 

המדעיים של אבן עזרא 'שמרו ]...[ מכל משמר על דקדוק הלשון והקשר הכתובים, והם לא באו 

במקום הפשט אלא בצדו' )שם עמ' 26(, אבל הוא עצמו מציין פעמים לא מעטות, 'שהסוד ]...[ 

)כלומר, בלשוננו, הפירוש המדרשי(, לא רק מאיר את הדיבור הגלוי אלא אף גובר עליו' )שם 

עמ' 20(, ושאבן עזרא הרשה לעצמו 'גמישות פילולוגית' מרחיקת לכת, המנותקת לגמרי מכל 

פשט סביר )לעיל עמ' 4(.

לדה"א  עזרא  אבן  פירוש  של  המדוקדק  בניתוח  מונדשיין,  גם  בעצם  הגיע  דומה  למסקנה 

כט 11–13: 'בעוד שהיחידה הנדונה נראית במבט ראשון כביאור לכתובים, הרי שלמעשה הם 

משמשים לאבן עזרא כיתד לתלות בה מסכת הגות קוסמולוגית שאיננה נובעת מהטקסט אלא 

נכפית עליו בצורה מלאכותית'.11 ודוגמאות אחרות לכך מביא סימון עצמו מפירוש אבן עזרא 

לתהלים )עמ' 26 הערה 27(.

נראה לי שאני יכולה לשוב עכשיו לשאלה שבה פתחתי את דבריי: האם נכון ואפשר להגדיר 

'לא',  היא  העקרונית  התשובה  תשובות:  שתי  לכך  לתת  אפשר  פשט'?  כ'פרשן  עזרא  אבן  את 

אבל התשובה המעשית היא 'כן, בעירבון מוגבל'. לא רק מטרותיו הפולמוסיות של אבן עזרא, 

אלא כלל אישיותו האינטלקטואלית ומטרותיו בפירוש הטקסט מנעו ממנו להעריך את מלוא 

משמעותו של הפשט המקראי והובילו אותו למחוזות אחרים. אני מאמצת אפוא את הערכתו של 

סימון, 'הקורפוס הגדול של פירושיו הפשטיים, המיועד לקהל הרחב ]הוא[ )כ(בעל קיום נפרד 

ועצמאי, ועליו אכן עומדת תהילתו כבעל הפשט' )שם עמ' 26(, אבל אין זה נכון להגדירו – לא 

על פי מטרותיו ולא על פי המתודולוגיה שנקט – 'פרשן פשט'.

ובדומה לכך, 'ידיעת מעשי הבורא מותנית בלימוד כל החכמות כולן, שכן "כל אחת מועלת, וכולם   10
כמעלות הסולם לעלות אל חכמת האמת"' )ראב"ע, ההקדמה ליסוד מורא, עמ' 63 שורה 16; ובמבוא 

למהדורה2, עמ' 27(.
א' מונדשיין, '"לך ה' הגדולה" וכו': מהודיה נסיבתית להמנון קוסמי: לחידת מסכת הפירוש של ראב"ע   11
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