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 פתח דבר

אורים הראשונים הביחמישה מת ואקלקטי במהדורותמובאים לדפוס  זה ספרב
עד כה, אלו לא יצאו לאור הביאורים כל הר' אברהם אבן עזרא. לפירוש התורה של 
עם דיון על  ספרה תחילתביאורים כלולים בל ותמבוא .חלקםלהוציא קטעים מ

לפרשיות במקור מחולק כל ביאור  אבן עזרא.פירוש התורה לראשית הפרשנות על 
מובא  כדי להקל על הקוראהוסיפו חלוקה לפרקים ולפסוקים.  התורה, והעורכים

סיון ליצור . אין כאן נילפני הביאורים הבפרש הפירוש של אבן עזרא לכל פרק
על ך בעיקר תמיש להס שם כך, ולו של אבן עזראפירושמהדורה טובה יותר של 

)הוצאת  גדולות 'הכתר' בעריכת מנחם כהן מהדורה הנמצאת במקראותה
במהדורה לים המודגשות בפירושו של אבן עזרא י. המאילן(-אוניברסיטת בר

שות גלים המודימתייחסות לפסוק בתורה שהוא מפרש, בעוד המ שלפניכם
לדברי אבן עזרא בפירושו לפסוק. מילים בסוגריים מרובעים  בביאורים מתייחסות

ם, יעזרא משקפות נוסח שונה בתוך כתבי היד של הביאורהפירוש של אבן בתוך 
 ,ות בחלק מכתבי הידאנוסחשקפות מ לים בסוגריים מרובעים בתוך הביאוריםיומ
לים ימ. של המעתיקים תות מאוחרואו תוספ לקבוע אם הן דברי הפרשןקשה  היהש

 חקן. בסוגרייםוכתבי היד אך יש למכל לים המופיעות ביבסוגריים עגולים הן מ
ות לספרות המקור, הן בפירושו של אבן עזרא והן הוספנו גם הפניות בסיסיעגולים 

 בביאורים לפירושו.
כותב וזזון, אליעזר דוידוביץ', אורלי שושן -עפר אליאור, דוד בן – עורכיםה

 נהשתופעעם חילופי נוסח  יםביאורהת של ומדעי מהדורותגם  הכינו –שורות אלו 
ההדרת פרויקט . http://in.bgu.ac.il/en/humsos/goldstein-gorenבאתר: 

להלן רשימת הביאורים  .9/11על ידי הקרן הלאומית למדע, מס.  ךנתמ הביאורים
המהדורה  תשל כל ביאור, וכתבי היד שעליהם מבוסס םעורכיבספר זה, ה

 האקלקטית של כל ביאור:

 תמבוסס הםשעליהיד  יאורלי שושן. כתב האלעזר בן מתתיה, מהדירר' ביאור  (1
ובעיקר,  ;70; כ"י סנקט פטרסבורג 931ושלים ; כ"י יר249ותיקן  כ"י :םהמהדורה ה

 .54יקן תוכ"י 

ויקרא( וחיים -ביאור ר' ישעיה בן מאיר, מהדירים אליעזר דוידוביץ' )בראשית (2
כ"י  המהדורה הם: תדברים(. כתבי היד העיקריים שעליהם מבוסס-קרייסל )במדבר

; כ"י פרמה 510; כ"י קימברידג' 5531יורק -; כ"י בית המדרש לרבנים בניו54ותיקן 
 . 104כ"י ותיקן וב 144רג ושימוש בכ"י המב לאלה נעשה . בנוסף2195

ויקרא( וחיים -זזון )הקדמה-מהדירים דוד בןפרשת הכסף, ביאור ר' יוסף כספי,  (3
כ"י  המהדורה הם: תהיד העיקריים שעליהם מבוססדברים(. כתבי -קרייסל )במדבר

לאלה  ; בנוסף106; כ"י ותיקן 36; כ"י ותיקן 2847קזנטנזה -כ"י רומא; 49ברסלאו 
 .196לונדון כ"י ; 184; כ"י פריס 226שימוש בכ"י אוקספורד  נעשה

ט



 המהדורה ת( אוות נפש, מהדיר חיים קרייסל. כתבי היד העיקריים שעליהם מבוסס4
 . בנוסף31; כ"י פרנקפורט 133; כ"י פרנקפורט 54יקן ת; כ"י ו104יקן תו : כ"יהם

  .198; כ"י לונדון 190; כ"י פריס 539בכ"י ברלין שימוש  לאלה נעשה

. כתבי היד שעליהם ביאור ר' משה בן יהודה מן הנערים, מהדיר עפר אליאור (5
; כ"י Plut. 1.6 לורנציאנה-; כ"י פירנצה87כ"י אוקספורד  המהדורה הם: תמבוסס
 .47פיורי ימונט-לונדון

בתשומת לב  עורכיםשעבד עם ה ,למר אשר בנימיןבראש ובראשונה תודתי ניתנת 
את המהדורות הביקורתיות כין מ אהו לכך בנוסף. ההזספר ושימש כסדר של ה

גורן למחשבת -אתר מרכז גולדשטייןהעלותן ללכדי  ,עורכיםעל ידי השנמסרו לו 
על  , העורכת הלשונית של המבואותגב' שרה פוקסמודה גם לאני  ישראל.

-לאוניברסיטת בן הגורן שתרמ-ולבסוף אני מודה למשפחת גולדשטיין הפרשנים.
  פרסום ספר זה. רכז למחשבת ישראל שנושא את שמה ומממנתגוריון את המ

את הספר אני מקדיש לזכרו של יהודה ליב פליישר, החוקר הדגול של כתבי אבן 
סוף ההקדמה שלו לביאורו משנה לעזרא הוא כתב: בשל אשתי שושנה.  סבה ,עזרא

ולזרענו ק[ "ח –]אשתו צירל 'וזכות רבנו אברהם אבן עזרא ז"ל תעמוד לי ולה 
שנזכה לשבת על התורה ועל העבודה בארץ הקדושה בנחת ובשלום באין מחריד 

 את ד' אמן'.ה ומלאה הארץ דע
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 על פירוש התורה לאבן עזרא ראשית הפרשנות
 יים קרייסלח

 
תחיל לחבר את ה לרומא, שם את ספרד בדרכו עזב ר' אברהם אבן עזרא 1140בשנת 

 בתחום אסטרונומיה, ובעיקרהאסטרולוגיה והספריו הרבים בתחומי הדקדוק, 
. ימינותרבות היהודית עד על השאירו חותם עמוק שהספרים  – פרשנות המקרא

בין קהילות יהודיות  אבן עזראנדד באנגליה,  פטירתועד  ,לפחות שנהעשרים במשך 
יצירה המפורסמת ביותר שלו, את ה 1.המשיך לחבר ספריםו במערב אירופהשונות 

–1142לוקה שבאיטליה בין השנים  שלים בעירה –א פירושו לתורה הי –ספר הישר 
לעבוד אבן עזרא התחיל  1153בערך בשנת  זה. לא הסתפק בפירוש הוא. אולם 1145

הוא  2.רואן[, שבצפון צרפת, בעיר רדום ]ככל הנראה על פירוש ארוך יותר לתורה
בחין בין פירושים ההחליט לשנות את מבנה הפירוש, ובפירושו לספר בראשית 

רוש זה, המכונה י. פאחריםעניינים של  יםפרשה לבין פירושבלים ימדקדוקיים ל
באותה תקופה  3.אבד, ויתר הפירוש אמצע פרשת לך לךשרד רק עד  ,שיטה אחרת

 אותושאבן עזרא פירוש שני לספר שמות, השלים , 1157–1155, בין השנים ברדום
 ,ביאורשני סוגי בין  הדפרהבלי ה ,מבנה הקודם של פירוש רצוףכתב לפי ה

 מהפירוש הראשון לספרבהרבה פירוש זה ארוך  4שיטה אחרת.את מאפיינת ש
הראשון,  ושנמצאים בפירושאחדים עניינים בור על ירחיב את הדהאבן עזרא . שמות

בכמה  נה את דעתוישואף  שמיט ביאוריםה, אך לפעמים ביאוריםלא מעט וסיף ה
 לספר בראשית, ביאוריםאולם שרדו  ,ליתר ספרי התורה נוסףאין פירוש  .מקומות
 5.בשם מורו בלונדון יעקב ממודויל, רשםיוסף בן ר'  ,אבן עזראשל  שתלמידו

 

 סלע ופרוידנטל, אברהם אבן עזרא.ראה  לרשימת חיבוריו של אבן עזרא, ומקום ושנת חיבורם, 1
 סימון, הפירושים הכפולים.ראה  פירוש זה על 2
של הפירוש  אבל החלק השניבכמה כתבי יד, לידינו במלואו  הגיעהחלק הדקדוקי על פרשת לך לך  3

 ;אבדששימש כמקור לכתבי יד אלו סימן שיתר כתב היד  –יב, יא  ראשיתנקטע באמצע הפירוש לב
טים בביאורים הראשונים מחלקים אחרים של עמ' טז. גם אין ציטו סימון, הפירושים הכפולים,ראה 

במקראות הפירוש. הפירוש מופיע במהדורת אשר וייזר לפירושי התורה של אבן עזרא, סוף כרך א, ו
ראה  א. כבר מיכאל פרידלנדר פירסם פירוש זה; בעריכת מנחם כהן, בראשית, כרך 'הכתר'גדולות 

 .64–1פרידלנדר, מסות, עמ' 
 ישר, מבוא. פליישר הכין מהדורה מדעית של פירוש זה עם ביאור. אבן עזראפליראה  על פירוש זה 4
פירושו בתחילת ל פנההוא מלב, טז בפירוש הארוך לשמות  .תב פירוש זה אחרי הפירוש לבראשיתכ

 .טו–יד עמ'סימון, הפירושים הכפולים, ראה  בראשית, והעניין נמצא רק בהקדמה לשיטה אחרת;
ר' יוסף בן יעקב ממדוויל מפי אבן עזרא ששמע פירושים לפרשת וישלח ולפרשת ויחי שרדו  5

פירושים אלו מופיעים במקראות גדולות 'הכתר', בראשית, כרך . והוא רשם אותם בשם רבו בלונדון
פרידלנדר, ראה  . את הקטע לפרשת ויחי פרסם קודם לכן מ' פרידלנדר;176–171, 85–80ב, עמ' 

שאבן עזרא העביר  ,. לא ברור אם מדובר בקטעים מפירוש נוסף לספר בראשית66–65מסות, עמ' 
מדובר על פירושים לעניינים נבחרים. יש להוסיף ששרד שכשיעורים בעל פה כשהיה בלונדון, או 

 .71–69פירוש שמיוחס לאבן עזרא גם לויקרא כג, טו, והודפס שם, עמ' 

יא


