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הערה ביוגרפית
אברה סולטמ היה מחשובי החוקרי של ההיסטוריה של ימי
הביניי בישראל ,וקנה לו ש בינלאומי בשטח זה.
סולטמ נולד באנגליה בשנת  1925ולמד היסטוריה באוניברסיטת
קיימברידג' משנת  1948עד שנת  ,1957שהיא שנת עלייתו לאר.%
הוא נמנה על ראשוני חברי הסגל של אוניברסיטת ברֿאיל  ,בה
נתמנה לפרופסור מ המני בשנת  .1961סולטמ הקי את המחלקה
להיסטוריה כללית באוניברסיטת ברֿאיל ועמד בראשה שני רבות.
הוא ג כיה כדיקא הפקולטה למדעי היהדות וכרקטור
האוניברסיטה ,והיה חבר המועצה להשכלה גבוהה בשני
.19661971
סולטמ היה מורה אוהד ואהוד ,על א) קפדנותו המדעית ,והעמיד
תלמידי הרבה .ג באוניברסיטה וג מחוצה לה נודע בחכמתו,
בחוש ההומור הדק שלו ,וביושרו האינטלקטואלי והמוסרי.
את עבודת הדוקטור כתב על הארכיבישו) תיאובלד מקנטרברי )מת
בשנת  ,(1161קודמו בתפקיד זה של תומס בקט .הוא ג פרס מספר
קרטולרי של מנזרי אנגליי .את עיקר פרסומו קנה לו בזכות

מחקריו הדני בפרשנות הנוצרית לתנ" -בי המאות התשיעית
והשלושֿעשרה.
סולטמ הדגיש את השמוש שהשתמשו הפרשני הנוצרי
בפרשנות היהודית .מחקריו הצטיינו בהקפדה מרובה על פענוח כתבי
היד של פירושי שפרס ,שאת חלק הביא לבית הדפוס בפע
הראשונה .ההקדמות להוצאות אלה דנו בהרחבה ולעומק בטקסטי
הפרשניי עצמ ובנסיבות ההיסטוריות והתרבותיות שבה חוברו.
בכ -תר סולטמ תרומה גדולה להבנת יחסי הגומלי
האינטלקטואליי בי נוצרי ליהודי בימי הביניי.
בשנת  1983הוענק לאברה סולטמ פרס ישראל בהיסטוריה .הוא
נפטר בשנת .2000
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