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בקר דן

מבוא

א
 גדול צעד 1הי׳. המאה בתחילת גאון סעדיה רב עם רק החלה למקרא רציונאלית פרשנות

 אבן ויונה הי׳ המאה בסוף וויוג׳ יהודה הלשון חכמי המקרא פרשנות את הצעידו קדימה
 השורש אותיות שלוש עקרון בגילוי - חיוג׳ הי״א. המאה של הראשונה כמחצית ג׳נאח
=אלנתף׳ ׳כתאב הנביאיס לספיי הדקדוקי בפירושו וכן 2 1העברי בפועל  3וזקרחה(, ספר )

 ספר )= אלאצול׳ ׳כתאב למקרא במילונו ובעיקר 4הדקדוקיים בכתביו - ג׳נאח ואבן
 במובן למקיא פירושים זאח, עם פרשני. חומר של נכבדה כמות בו שיש השורשים(,

שמואל בן משה בידי וזאת הי״א, המאה של זזשנייה במחצית רק צמחו הביטוי של הצרוף

 ׳תפסיר או ׳שרח׳ - שלו לתרגומו הרחב ובכיאורו ה׳תפסיר/ - למקרא הערבי בתרגומו .1
=אלתוראה׳ ׳בסיט - ה׳תפסיר׳ את שלפנינו בקטע מכנה בלעם אבן כי יצויין אלתפסיר׳.  פשט )

=אלואסע׳ ׳אלשרח - הרחב הביאור ואת הביאור( בתחילת כג ד, התורה()ראה  הביאור )
.9-8א101 שם ראה אוקספורד, בקטע גם הללו בשמות נזכרים הם שם(. הרחג()ראה

מתליו/כפל. חיוג/ לין/נוח; חיוג׳, ראה הפועל, גזרות בזיהוי למעשה, .2
 מספרי צילום: במהדורת מחדש ופורסמו ,1916ב״ קוקובצוב פ׳ בידי פורסמו ממנו שרידים .3

נ׳ נוספים: קטעים .204-191 !58-1 עמ׳ תשל״וו, ירושלים הביניים, בימי העברית הבלשנות
 ,259-254 עמ׳ מג)תשל״ט(, לשוננו אלדר, א׳ ! 105-90 עמ׳ טז)ד()תשכ״ג(, מקרא בית אלוני,

 עמ׳ מב)תשל״ח(, לשוננו אברמסון, ש׳ גם: וראה .240 עמ׳ מד)תש״ם(, שם לטקסט, ותיקונים
.270-260 עמ׳ שם, !51-29 עמ׳ )תשל״ט(, מג לשוננו !236-203

הרקמה(. ספר )= למע וריב״ג, קטנים כתבים ריב״ג, .4



קר3 דן

=6בלעם אבן שמואל בן יהודה ריבו, ואיש ממנו הצעיר דורו ובן 5ג׳קטילה אבן הכהן  אבו )
7בלעם(. אבן יחיי זכריא

 8אברמסון. ש׳ בידי סוכם זה ומעט בלעם, אכן של הפרטיים חייו על לנו ידוע מאוד מעט
 ספריו משלושת ששרד הרב, דחומר רבים. יד כתבי שרדו 9בלעם אבן של מחיבוריו
 אותיות ספר )= אלמעאני׳ חרוף ׳כתאב הצימוד(, ספר )= אלתגנים׳ ׳כתאב הקטנים,
= אלאסמא׳ מן אלמשתקה אלאפעאל רכתאב ]המילות[( = העניינים  הפעלים ספר )
11 10מדעית. במהדורה לאור ויצא אברמסון ש׳ בידי נקבץ השמות( מן הנגזרים
=אלתרגיח׳ ׳כתאב - למקרא הפרשניים חיבוריו משני  פירוש שהוא ההכרעה(, ספר )
 לנביאים פירוש שהוא ״המקרא(, דיוקי )= אלמקרא׳ ו׳נכת תורה, חומשי לחמשת

 הנוכחית המאה של הראשון וברבע הקודמת המאה בסוף רב. חומר שרד ולכתובים,
 ש׳ בידי נעשה אלמקרא׳ ׳נכת מתוך האחרון הפרסום משניהם. רבים קטעים בדפום פורסמו

 והקטעים היד כתבי כל את שם ציין הוא עשר׳. לתרי בלעם אכן ׳פירושי - פוזננסקי
 מתוך האחרון הפרסום 12.1924 עד מהם שפורסם מה בל את וכן זמנו, עד ונודעו שנתגלו
 ובו 13מאוקספורד, גניזה קטע - 1964 בשנת אלוני נ׳ בידי נעשה אלתרגיח׳ ׳כתאב

 הפרסום היה זה 14יג. :טו - כח :יא לבר׳ הפירוש מן קטע וכן כולו, לחיבור ההקדמה
15לבראשית. הביאור מתוך שלם קטע של הראשון
 הודע וכבר 16כולם, של מדעית ולההדרה בלעם אבן פירושי לכינום משאלה מביע אלוני

 בל של מהדורה בקרוב להוציא עומדים עצמו והוא גושן־גוטשטיין מ׳ הפרום׳ כי פרץ, מ׳
 תוספת להוסיף לעצמנו מרשים אנו זו, הבטחה למילוי עד 17למקרא. בלעם אבן פירושי
 ואנו בראשית; לספר בלעם אכן מפירוש נוסף קטע - עתה עד שפורסם למה צנועה

לעיל. שנזכרה המהדורה בהוצאת למהדירים יתרום שהדבר משוכנעים,

.2-1 עמ׳ עשר, תרי בלעם, באבן פוזננסקי ראה כתביו, שרידי על .5
 הערה ,51 עמ׳ ילון, חנון־ ספר אברמסון, וכן לה-מב, עמ׳ בלעם, אבן אלוני, ראה שמו על דיון .6

3.
.1 עמ׳ עשר, תרי בלעם, באבן פוזננסקי ש׳ בעקבות הבאתי כאן עד שנכתב מה כל .7
.54-51 עמ׳ ילון, וונוך ספר אברמסון, .8
.57-54 עמ׳ שם, ראה חיבוריו, רשימת .9

i ספרים. שלושה בלעם, אבן .10
 ,2ן13 עמ׳ בלעם, אבן פרץ, ובן ,113-112 עמ׳ אוקספורד, קטע ראה הוזיבור, שם הוראת על .11

.2 הערה ושם
 עמ׳ ילון, חנוך ספר אברמסון, ראה: לרשימתו השלמות .4-2 עמ׳ עשר, תרי בלעם, אבן ראה .12

שם. 11 ווזערה 55
א(.101ב-Bod1.2850.36) Heb.d, 62.99 נויבאואר־קאולי קטלוג .13
.122-120 בעמ׳ והתרגום ,119-117 בעמ׳ המקור אוקספורד. קטע ראה .14
 דברי ראה בלנינגראד, לבראשית כלעם אבן של מפירושו נוספים קטעים הימצאות על ידוע .15

.2 עמ׳ עשר, תרי בלעם, באבן פוזננסקי
מט. עמ׳ בלעם, אבן אלוני, ; 117 עמ׳ אוקספורד, קטע ראה .16
.6 הערה סוף ,217 עמ׳ בלעם, אבן פרץ, ראה .17
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ב
 21.154 וסימוגו: אלתרגיח׳, ׳כתאב מתוך גניזה קטע בקיימבריג׳ גיליתי 1980 בשנת

.TS.Ar. ח - ד:כב לבר׳ פירושים ובהם דפים, שני מחזיק הקטע:. 18י
 המחבר יד :ו לבר׳ בביאורו לאבן־בלעם; אלתרגיח׳ ל׳כתאב הקטע בשיוך ספק כל אץ
 מנה גמעת קד ׳ממא וזולוזו, ׳נתחמרה׳ כמו השם, מן גזור פועל הוא ׳ו^פרת׳ כי מציין,
=אלמעאני׳ חרוף כתאב בדא דילת צאלחה גמלה  נכבדה, כמות ממנו כינסתי שכבר ממה )
 )ראה בלעם אבן מוזיבורי אחד זהו ווזרי 19העניינים(, אותיות לספר אותה סיפחתי אשר

א(. לעיל,
 עד ׳ויחילו כותב: הוא בה :לשופ׳.ג בפירושו בלעם, לאבן אלנכת׳ ב׳כתאב ועוד: זאת

 אחסן הדא עוד ויחל ומנה החיל מן מסתקבל פעל והו ואלצבר אלאנתטאר מענאה בוש
=20אלתרגיח׳ כתאב פי אלפרשה מן מכאנה פי דלך עלי אלחגה דכרת וקד פיה אלוגוה ( 
 עוד׳ ׳ויחל וממנו ׳הוזיל׳, מן בעתיד פועל והוא והסבלנות, הציפייה משמעו ש׳13 עד ׳ויווילו

 מן במקומו לזה העילה את הזכרתי וכבר בעניינו, ביותר הטוב הפן זה י[. :ח ]בראשית
 בקטע בביאור מצוי ׳ויחל׳ על רומז הוא שאליו ההסבר ואכן ההכרעה(. בספר הפרשה

י. :ח לבר׳ בביאור שלפנינו,
 קיימבריג׳ שקטע לוודאי קרוב כי ל/ נתברר אוקספורד בקטע עיון אחרי :כן על יתר
 ומי לאוקספורד מי ונתגלגלו נתפזרו שדפיו אוזד, יך לכתב שייכים אוקספורד וקטע

אלו: בקרוים מתבטא הקטעים שני בין הדמיון לקיימבריג׳.
דף. בכל שורות עשרים יש הקטעים בשני .1
 הפרשה שם את המציינות והכותרות רהוטה, מזרחית כתיבה כתובים שניהם .2

מרובעת. מזרדוית כתיבה כתובות
 המבחין הניקוד בעלות באותיות הקטעים. בשני לחלוטין זהוז האותיות צורת .3

ג, = £ 23.1ו לרוב אך >n.22 = 1 לרוב אך ת, = ס 2,זהה: הוא אף התעתיק

ההכרעה׳ ׳ספר מתוך גניזה קטע

לפרסמו. לי שהתיר על בקיימברידג/ הגניזה אוסף מנהל רייף, ש״ק לד׳ר מוחז אני .18
 השמות׳ מן הנגזרים ׳הפעלים את מזכיר הוא ׳עקב׳( ד)על :יב להו׳ בלעם אבן של בביאורו גם .19

 אלאפעאל מע אלמעאגי חרוף כתאב דיל פי דכרתה ׳וקד העניינימ׳: אותיות ל׳ספר כנספח
=אלאסמא׳ מן אלמשתקה  מן הנגזרים הפעלים עם העניינים אותיות ספר בשולי הזכרתיו וכבר )

.142 עמ׳ ספרים, שלושה בלעם, באבן אברמסון דברי וראה השמות(.
.11-10 עמ׳ שופטים, בלעם, אבן .20
 כ/ ג/ ת/ :גרש - אחיד בסימן המבוזיו הניקוד כל בהשלמת אוקספורד קטע את ההדיר אלוני .21

 היד לכתב מכוונים הבאות בהערות המקומות מראי כל לפיכך, סימן(. בלי ג - £ )ט׳ צ׳, ד,
אוקספורד. קטע של גזפו

 לעומת פעמים, שש ועוד (113101)״תובוא׳ (,9 ׳ודכרת׳)שם, (,3399)׳נכת׳ אוקספורד: קטע .22
 לעומת (8א1) אתא׳3׳את ריג׳:3קיימ קטע טעמים; עשרות ועוד (2399)׳מכתלף׳ ׳פתאפ׳,

פעמים. עשרות ועוד (11 ׳קתל׳)שם (,5 ׳תבע׳)שם
׳בחת׳ (,10א100) ׳חזת׳ לעומת (,13א101) ׳ותותיקא׳ (,19399)׳3׳ותאק אוקספורד: קטע3 .23
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£ג. ולעתים  A = £ 28•v =ik 27 צ. = J>26.ך לרוב אך ד(, )או ד = ל( 25כ. = 24
29ג. לרוב אך

30הפעול. ביחסת הנוספת לאל״ף מעל פתחה׳ ׳תנוין מאוד תדיר מסומן בשניהם .4
 הכתיב חוקי לפי מופיעה שהיא המקרים בכל אלפאצלה׳ ׳אלאל״ף כתובה בשניהם .5
31הקלאסית. הערבית של

 והכתב מוכתם, הוא מקומות בכמוז אך ברובו, קריא קיימבריג׳, קטע שלפנינו, הקטע
קריא. ובלתי מטושטש בהם

 מלים של רצוף לא ביאור - בלעם אבן של לפירושיו אופייניים הקטע של והתוכן המבנה
 הזכרת וכן רבים, דקדוקיים זיונים ובהם בהם, לענות עניין מצא שהמחבר ופסוקים,
הארמי התיגום את רבות מזכיר הוא ג׳קטילה. אבן זמנו בן ושל לו קודמים של ביאורים

בקר דן

 (,2א1) ׳אלאכתר׳ קיימפריג׳: כקטע פעמים; וכמה כמה ועוד (,2ב100׳מתל׳) (,18 )שם
הרפה. ועוד (8 ׳ואלתאני׳)שם (,2א1׳מתל׳) לעומת (,832) ׳אלתאניוד

 (;13 ׳אתגלב׳)שם לעומת ועוד, (8 ׳וגדת׳)שם (,2ב99) ׳וגד ׳אלתרגיח׳, אוקספורד: בקטע .24
 ׳וגעלה׳ לעומת ועוד, (5ב1) ׳אסתכראג׳ (,8 ׳געל׳)שם (,6א1׳רגלא׳) קיימבריג׳: בקטע

ועוד. (7א2׳יגוז׳) (,6א1)
 כ: אחת פעם אך ועוד, (6 ׳כראבא׳)שם (,33100)׳דכל׳ (,2399) ^30׳ אוקספורד: קטע3 .25

 )שם ׳אכאצמהם׳ (,531) ׳אסתפראג׳ (,13א1׳מפצוצה׳) קיימפריג׳: פקטע (;3399)׳פלאל׳
ועוד. (14

 (,13א100) ׳פהזא׳ (,18 ׳הדין׳)שם (,13 ׳הדא׳)שם (,9399)׳ודכרת׳ אוקספורד: קטע3 .26
 (,1231) ׳ואלמדהם קיימפריג׳: פקטע ועודהרפה; ׳דלך׳)שם( (,3399) ׳ודכר׳ לעומת
הרפה. ועוד (10 ׳הדא׳)שם (,5א1׳מדהפ׳) לעומת

 (12א1) ׳אצעאף׳ קיימבריג׳: פקטע המקרים; שאר ופפל (6399)עץ׳3׳ אוקספורד; בקטע .27
המקרים. שאר ופפל

 (3א2) ׳טלמא׳ קיימפריג׳: פקטע המקרים; שאר ל33ו (6399)׳אלאלפאט׳ אוקספורד: קטע3 .28
המקרים. שאר ופפל

׳גיל׳ (,13399) ׳ורגסד לעומת (,143100) ׳גזו׳ (,7399)׳אלמסתגלקה׳ אוקספורד: קטע3 .29
! ועוד. (831) ׳ינגמד (,15א1׳וגירה׳) פלבד: ג קיימפריג׳ קטע3 ועוד; (1א100)

 (,63100) מנקלפא׳ (,18 ׳טרפא׳)שם (,9 ׳פתירא׳)שם (,9399)׳תפסירא׳ אוקספורד: קטע3 .30
 ׳פראפא׳ (,15א100א׳)3׳הר (,12399)׳תקמנא׳ הסימן: פלי הזה ובמספר (,13א101׳ותותיקא׳)

 (,6 )שם, ׳רגלא׳ (,7 ,6א1׳נפיא׳) קיימפריג׳: פקטע (;15 ,13א101׳עהדא׳) (,63100)
 (,4 ״ותעדיא׳)שם (,3א2׳טלמא׳) (,13 ׳אעדאדא׳)שם (,11 ׳ואחדא׳)שם (,8 ׳אתפאתא׳)שם
 (,1131) ׳אגלא׳ הסימן: פלי לפד3 פעמיים לעומת (,2032)׳אנפעאלא׳ (,8 ׳מקלופא׳)שם

(.632)׳מדפרא׳
 (;12 ׳פקלפוא׳)שם (,11 ׳יתופוא׳)שם (,13100)׳תרוא׳ (,9399)׳תרגמוא׳ אוקספורד: פקטע .31

׳וקאלוא׳ ׳הלפוא׳)שם(, ׳יתומא׳)שם(, ׳דאמוא׳)שם(, (,1231)׳תאפוא׳ קיימפריג׳: קטע3
(.8 ,532)׳אטלקוא׳ (,20 ׳יפעלוא׳)שם (,9א2׳פקדמוא׳) (,18 )שם
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 גאון, סעדיה רב את 33הראשונים(, = ׳אלאואיל׳ )׳אלאולון/ חז״ל דברי את 32למקרא,
=׳אלמפסר׳ מכנה הוא שאותו  בלעם אבן 34(.,׳המתרגם של במשמעות וגם ׳המבאר׳, )
 אחרים לשון חכמי 35לה. הרחב פירושו את והן רס״ג של לתורה התרגום את הן כאן מזכיר

 אבן - בלעם אבן של ריבו ואיש 37ג׳נאח אבן יונה 36חיוג/ יהודה הם בקטע הנזכרים
39בלעם. אבן בכתבי אחרים במקומות גם הרבה ומי מעט מי נזכרים אלה כל 38ג׳קטילה.
 של והסבריו השקפותיו אוזרי במובהק בלעם אבן הולן הלשוניים בביאורים כי יצוץ,

40ג׳נאח. אבן יונה

ג
 קרוב שייכים א( )בסוף לעיל שהוזכר אוקספורד וקטע שלפנינו קיימבריג׳ שקטע מאחר
 מפירושי בידינו המצויים היחידים הקטעים שני והם ב(, לעיל, אחד)ראה יד לכתב לוודאי

 בקטע גם בזה המוהדר לקטע בנוסף לעיין לקורא ראוי בראשית, לספר בלעם אבן
 אף אלא שלמה רק לא תהיה שהתמונה כדי יותר. מאוחרים פרקים המבאר אוקספוו־ד,

 לקטע אלוני במהדורת שנפלו השיבושים את כאן לתקן לנכון מוצאים אנו מדויקת,
:הם ואלה אוקספורז־.

 > ׳אלתרגום׳( אלא ׳אונקלוס׳ במפורש מציין אינו הביאור)הוא בתחילת ד:כג - אונקלום תרגום .32
הביאור. גאמצע שם, - עוזיאל p יונתן תרגום

 ,214 עמ׳ בלעם, אבן פרץ, וראה רבא(. )בראשית הביאור בסוף ו:ג !הביאור בסוף ד:כג .33
.3 הערה

 רומז ׳אלמפסר׳ ;אר(3 = )׳פסר׳ ו:יד ובסופו; הביאור בתחילת ו:ג הביאור! כתחילת ד:כג .34
=׳תפסיר׳ - למקרא רס״ג של תרגומו שנתכנה לכינוי תרגום(. גם: ולמעשה ביאור, פירוש, )

.1 הערה לעיל, ראה .35
הביאור. באמצע י :וז זכריא/ ׳אבו .36
שם. אלוליד, ׳אבו .37
הביאור. בתחילת ז:יא .38
 ויקרא, הנ״ל, ראה חז״ל, הזכרת .vm עמ׳ במדבר, בלעם, אבן ראה הארמי, התרגום הזכרת .39

 תרי הנ״ל, !17 עמ׳ שופטים, הנ״ל, !12 עמ׳ יהושע, הנ״ל, !vm עמ׳ במדבר, הנ״ל !19 עמ׳
 אבן ראה ׳אלמפסר׳, - רס״ג הזכרת ו-יד:ד-ה. יא:כוז לבר׳ אוקספורד קטע !14 עמ׳ עשר,

 תרי הנ״ל, !19 עמ׳ ישעיה, הנ״ל, !ix-viii ׳v עמ׳ במדבר, הנ״ל, !20 עמ׳ ויקרא, בלעם,
 אכן ראה חיוג׳, הזכרת יא. :ו״טו ד-ה, :יד יז, :יב א, :יב לבר׳ אוקספורד קטע ! 16 עמ׳ עשר,

x עמ׳ במדבר, הנ״ל, !22 עמ׳ ויקרא, בלעם, iv  ,x! ,אבן הזכרת .38 ,22 עמ׳ ישעיה, הנ״ל 
 .19 עמ׳ ישעיה, הנ״ל, ;23 ,17 ׳עמ שופטים, הנ״ל, !19 עמ׳ ויקרא, הנ״ל, ראה ג׳נאח,

,51 עמ׳ ג׳קטילה, אכן פווננסקי, ראה בלעם, אבן בכתבי ג׳קטילה אבן נוכר שבהם המקומות
 וניתן בלעס, אבן בפירושי מהיר דפדוף תוך שנרשמו מעטות, דוגמאות רק הן אלה כל .3 הערה

וכהנה. כהנה עוד עליהן להוסיף
.93 ,80 ,77 ,58 ,48 ,47 בהערות להלן ראה .40
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וא:3מ3
 אלתרג׳יוו. כתאב פיה ספר צ״ל: אלתרג׳יח, פיה ספר :אחרונה שורה ,110 עמ׳
 צ״ל: אלמסת׳גלקה, כ׳לאל! צ״ל: כ׳ילאל, האחרונה: שלפני השורה ,115 עמ׳

אלמסתג׳לקה.
 (.13 )שם הדא... צ״ל: (,12 )שט הדיא... ואחרונה: האחרונה שלפני השורה ,115 עמ׳

^, המבחין הסימן הוא שם, מביא שאלוני המלים, בכל המלוכסן הקו לדעתי,  ,יג• / £ ל
פתחה. ולא

 (.9 ש׳ ע״ב 99)תרג׳מוא להוסיף: יש באלף׳ בפועל ל׳נסתרים :3-2 שורות ,116 עמ׳
 אלוני של והתיקון מובנת, בלתי אמנם השניה המלה לסארך. תקמנא :5 שורה ,116 עמ׳
 מוזרה: או מובגת בלתי ה1אי הראשונה המלזז אך סביר, - לסרורך - 3 הע׳ ,117 נעמ׳

הוא: תקמנא של והתרגום (,Hava של מילונו למשל, )ראה, ל־ התכוון =
ל־. כוונה מתוך או: ל״, בכוונה
 ,היא המלה צורך: כל ואין ל״גור, גרו את מתקן אלוני :7 שורה ,116 עמ׳

תמה. אין = y הצירוף ולפנינו
 על דברנו ב, לעיל, ראה מדויקים, אינם התעתיק על אלוני דברי :9 שורה ,116 עמ׳

.29 עד 21 הערות ובעיקר התעתיק,
 העברייז המלה של שערוב היא ש״אתרוא להניח צורך כל אין :10 שורה ,116 עמ׳

J\? ׳התרה׳. j' = ,פעולה. עשה פעל

=ג׳המקור׳  5היד( 3ת3 העתקת )
 אלמסתג׳לקה. :צ״ל אלמסת׳גלקה, :7ב99

תפסירא. צ״ל ״תפסירא״, : 8399
ותרג׳יח. צ״ל: ותר׳ג׳יח,

 כת׳ירא. צ״ל: כת׳ירא, :9399
 .3אתג׳ל צ״ל: ,3אתגל :13399
 טרפא. צ״ל: ״טרפא״, :18399

 .5 שורה ,116 על לעיל, ראוז :3 הע׳ ,117 עמ׳
.7 שורה ,116 על לעיל, ראה ,10 והע׳ ,18א100

ן לס. צ״ל: לס, :13100
: .10 שורה ,116 על לעיל, ראה ,11 ווזע׳ יותרוא,

 חין. צ״ל: חין, :53100
א.3מנקל צ״ל: א,3מנקל :63100

 ]ואלאואיל[ או: ז״ל, ]ואלאולון[ היא: המתפקשת ההשלמה חז״[ל, ]ולכך :103100
 .123100 ,2א 100 והשווה הלמ״ד(, לפני זי״ן ירור33 נראית היד 3כת3)

.ל.3 ויקולון צ״ל: ל,3ו ויקולו
 .10 שורה ,116 על לעיל, ראה ,13 והע׳ את׳רוא, :113100
 קול, צ״ל: יקול, : 123100

 יחיל. צ״ל: יחאל, :1א101
טאירא. צ״ל: טאירה, :6א101
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למא. צ״ל: למה, :12א101
ותות׳יקא. לה צ״ל: להותות׳יקא, :13א101

ב׳התתוס׳:
 בכלל רבים דיוקים( עיוגים)או: וסזפרת צ״ל: רבים, עיונים דיונו בתוך והזכיר :3ב99

זה.
 עלינו. ויקל צ״ל: ויגלה, :5ב99

 והזכרת. ההקשר: לפי יותר נראה והזכרתי, :9399
 כוונה... מתוך במקומה: מיותרת. המלה - שעוררתנו :12399
מתחייב. צ״ל: חייב, :17399

 .7 שורה ,116 עמ׳ על לעיל, ראה המה, אין צ״ל: עוול, זה אץ :18א110
 לא עדיין כשהם( )או: והם הנכון: התרגום זה, כגון הוזהרו... לא והט ... :2-13100

 כמו היא סדום אנשי3 המלאכים פעולת :)כלומר זה כמו - ד3ל3 הדיבור זולת רע עשו
פרעה(. וזענשת

41הי־ד כתב העתהת
ת3 שי 3:ד רא י - 3 : ח

א1 אלתקניל[ מן פאעלח יסמי לם מא ]ד:כד[. קין. יקם 0ת[י1]>3ש כי
 יגד מתל יכון אן אעני אלאכ^ר עלי לא ][ אלהא אלמנזיד[

 עליה ידל יקם פאן הוקים. יוגד לם ואן הציג מן ויצג הגיד מן
 נחשת ווזרש לטש כל י3א תקדירה [,33:]ד נחשת חרש כל למש

 3מחז פי[ה אלמפסס־ תפע כג[. :]ד י1לפצ> התתי איש כי רזל.3ו 5
 ]פי[אל ודכר רגלא קתלת אתרי פקאל נפיא וגעלה אלתרגום

 עלי נפיא כונד אחדהמא ין3מדה פיה אלואסע שרח
 וטאהר אתפאתא. יכון אן ואלתאני אלתוראה. פסיט פי געל מא

 נפסין קתל3 נפסה עלי אקר למך אן ענה מחיד לא אלדי אלנץ
 כאן אדא יעני קין. יקם עתים3ש כי קולה הדא עלי ואלדליל 10

 אן אתנין קתל מן פאחרי כתיר ה3 יקאד ואחדא קתל מן
 ראניון3אלע מגאז אן ואעלם דלך. אצעאף מנה יקאד

עינוזא3 ירידונהא ולא מכצוצה. אעדאדא ידכרו אן

 המעט והניקוד המבחינים הסימנים על שהוא כמות הטקסט הועתק יחידאי, הוא היד שכתב מאחר .41
 וכך היד, בכתג מלה מעל מלד: נבתבה 16 שורה א,1 )בעמוד תיקונים. או השלמות כל לי3 שבו,
 שירוץ היהודית הערבית אורחות את היודע כל על חזקה (.56 הערה להלן, וראה כאן, אף נדפם

 הדיבורים להלן. המובא לעברית, היד כתב בתרגום להיעזר יוכל הוא הצורך ובמידת בקריאה,
 הם משמאל המספרים המקום. מראה הסוגריים בין ואחריהם עבה, באות נדפסו המתחילים

 - מרובעים טוגריים - [ ] השורות. מספרי - מימין והמספרים היד, בכתב העמודים מספרי
מרוכעים. סוגריים בין הוא אף הוגא ושחזור היד, בכתג בלתי־קריאים מקומות מציינים
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 חטאתיכם על שבע עינים. שבעה מתל סבעה פמנהא
 לחמכ׳ נשים עשר ואפו קולה מתל עשרה רמנהן* וגירה. 15

 מאה איש יוליד ואם נוזו מאיה ומנהא וגירה. בתנור
 ושבעתים פעמים. שנים אלף ]חיה[ ואלו מתל אלף ומנהא

 מ]זק[ק מתל אלכתיר בה דאר שבעה מתל וקע מא חית
 החמה ואור חיקם. אל שבעתים לשכנינו ווזש]ב[ שבעתים.

חדמתלת על עזיאל בן יונתן הדא פי וקאל שבעתים. יהיה 20
31 אולא צרב אנה פיה ומענאה ותלת. וארבעין ]מא[וז

מתלה. פי חקיקתה עלי סבעה ענדה והו שבעתים
 דלך מן פקאם סבעה פי וארבעין תסעה דלן־ מן פקאס
 דלד ]ע[לי נבהתן־ ואנמא וארבעין. ותלתה מיה תלת

קולה מעני אסתכראג פי אלפכר תעב מן לאריחך 5
 שבעתים יהיה נזיקים. תלמוד פי זל אלאולון דכר וקד
 אלמפסר קאל ג[. :)ו לימלם באדם רוחי ידון לא אלקול. הדא מתל

 אל חרבו וישב מן אשתק אלבשריין. פי רוחי ינגמד לא
 יכון אן אמא מדהבין. אחד פהו ידון. יתנאזע ואלדי נדנה.

 אל בחכם אחכמהם לא ואלמעני דנו. לא דין מעני מן 10
סנה. ועשרין מאיה אגלא להם אצרב אנמא מהלה

 ואלמדהב הלכוא. יתובוא לם ואן דאמוא תאבוא פאן
 הגורל ישבית מדינים מן משתק יכון אן אלתאני

 באהלאכהם שרוזם עלי אקארצהם ולא אכאצמהם לא אי
 הקבה אמר והו קול רבא בראשית פי זל וללאולין גמלוז. 15

 את מחזיר אני לנזנה. הרוח את מחזיר שאני בשעה
ינגמד. לא אלמפסר אכד הדא ומן לנדנה. רוחן

 והדא בהן. דנה רוחי שתהא אמרתי איצא וקאלוא
 תקדירה ג[. :]ו בשו הוא בשגם דנו. לא דין מן משתק

אלתרכיב פי והם בשריון. הם מהמא אי גם. באשר ׳ 20
א2 האלהים גי3 ויראו הזאת. הרעה בשלמי מתל
תעד]וא[ אלאשראף דאולי אן יעני ד[. :)ו האדם ת1גג אל
! טלמא ראיהם עלי פאתכדוהן אלעאמה בנאת אלי

ז[. :]ו בדאתי אשר האדם את אמחה ותעדיא.
 בהמה ועד מאדם אעאדתה תרי אלא היקום. מכאן 5

:וגהאן ופיה ואלחיואן אלנאם תחתה ידכל יקום ולפט
 ואל ללכלק מבניה לפטה ותכון פעול. וזנה יכון אן יגוז
 אל אלכלק אי יקום קם מן מקלובא יכון אן אלתאני וגה

 פקדמוא קיום. אצלה וכאן עפול ווזנה אלדניא. פי מנתצבון
אלפא. עלי אלעין 10

נח תולדות אלה
יקאל והו אלשמשאר. כשב פיה פסר יד[. : 1] גפר עצי תכת

בקר דן
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יסתבטןפיה. אלדי אלמא מנה ירשח לא אלמא פי יכון מהמא
 וכפרס מנה. פיה כאן מא קדף אלמא מן אכרג פאדא

 מתל אסוד. שי והו אלקפר הו יד[, :]ו בכפר ומחוץ מנית אתה 15
 מן משתק ואלפעל אלמשרק. פי מא עיון פי יגמע אלזפת
 קד ממא וגירדז בחמר ותחמרה מתל תרי. כמא אלאסם
 אל חרוף כתאב בהא דילת צאלוזה גמלה מנה גמעת

 קציר אגל איצא הז־א ד[. :]ז שכיגה עוד לימיס כי מעאני.
יא[ :]ז דנה תהום יפעלוא. פלם יתובון כימא ללקום צרבה 20

ב2 גקטילה א]בן[ ואנכר [ה ] קדש [ ]
בזעמה ]יו[גד מא אנה אול [מן ] אעני [ ]
ולו קורא תה[ום אל ]תהום אנמא [ ] [נת ]
]רממתהו[ תהום גדלוהו מים [ אלקראה] [פי [מע] ]

ובדלך אלתאנית. עליה אטלקוא קד אלעבראניון [ ] 5
 מדכרא המון וגד כאן ואן צפה רבה המון[ ]אערץ

]מא[ גדר אן תרי אלא הראשון. מן רב[ המון ]
 וגדר קולה פי אלתאנית. עליה אטלקוא קד[ ]

 מעני מן מסתקבל פעל י[. :]ח עוד זיחל נהרטה[ ]אבניו
לא אלחא לכן ויבשהו. בים גער צרב מן [ ] דלך [ ] 10

 הי אלתי עוד אגל מן ]ל[אולה אללחן וארתפע ]תשתד[
 ץ1כמ כקול׳ מתלה. פי אללגה עאדה עלי צגירה ]לפט[ה

 אנפעאל פהו עוד וייחל ואמא לו. הלך וזלף יום עבר
 זכריא אבי ראי הדא נח. אך וישאר ויכרת. מתל

 לם אלאפעאל הדה ען אלוליד אבו בחת ולמא פיהמא. 15
 מלעל אלבתה קמוץ חא עינה פעל פי אלפעל פא יגד
 מלעל והו פתח בנו וישחק אן תרי אלא מלרע. או כאן

 פא כאן ולמא מלרע. והו איצא פתח לאור. ואיחלה
 כונה אלי ויבשהו נמט ען אכרגה קמוץ עוד ויחל

אנפעאלא כונה או בוש. עד ויחילו מן אלעין מעתל 20

ההכרעה׳ ׳ספר מתוך גניזה קטע

היד כתב תרגום
שית ב ברא כ י:ח - ד:

44 הה״א נוסף הכבד מן 43פועלו שם נזכר שלא מה 42)ד:כד(: .!.קט/קין יי

̂ןם׳ התכוון אולי כב. לפסוק כד פסוק את הקדם .42  הפסוק שכר הובא ובטעות טו, שבפסוק ל׳י
כד. מפסוק

שום על אלמוני(, )= ׳מגהול׳ ־ הערבית בעקבות כך מכונה הסביל סביל. צורת כלומר, .43
/ נזכר. אינו הפעולה, עושה שהנושא,

.14 עמ׳ נוח, / 21 עמ׳ לין, חיוג׳, ראה הופעל(, )־־ הפעיל בניין של הסביל צורת כלומר, .44
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 יק!ם שכן 46הקים, נמצא לא אם גם הציג, מן ויצג הגיד מן יגד כמו כוונתי על־פי״רוב, 45...
47עליו. מעיד

48וברזל. נחשת וחרש לטש כל אבי שיעורו: )ד:כב(: n#ha כל־חוש לשש
 50שלילה, ועשאו ה׳תרגום׳ דרך את בו נקט 49המבאר לפצעי)ד:כג(: התתי איש י3

 שלילה מהן אחת דרכים: שתי 52הרחב בביאור בו הזכיר הוא 51איש?! הרגתי כלום ואמר:
 מנוס אין אשר מקרא, של ופשוטו חיוב. שהוא - והשנייה 53התורה, בפשט שעשה מה לפי

 קץ יקם שבעתים כי דבריו: לכך וההוכחה 54נפשות. שתי בהריגת הודה שלמן־ ממנו,
 הרי 55הרבה, ממנו יוקם אחד שהרג מי אם כלומר: ׳)ד:כז־( < ושבעה שבעים ולמך >

וכמה. כמה פי ממנו שיוקם שניים שהרג מי ראוי
 להם מתכוונים הם ואין מסוימים, מספרים להזכיר העברים של השאילה מדרך כי ודע,
 ועוד( כד :כו )וי׳ על״חטאתיכם שבע ט(, :ג )זכ׳ עינים שבעה כגון שבעה, ומוזם עצמם.

 ומהם 56וזולתם. שם:כו( בתנור)שם, לקזקןהם נשים עשר לאפו כגון: עשו־ה, ומהם וזולתם.
 פעמים שנים אלף חלה ואלו כמו: אלף, ומהם ו:ג(. מאה)קה׳ איש יוליד 57אם כמו: מאה,
 כמו 59הריבוי, בו שחל שבעה, מייצג מצוי, שהוא מקום בכל ושל^הים, 58ו(. :שם )שם,
̂זקןק קסמה לאור עט:יב(; )שם אל־חיקןמ שבעתים לשכנינו והשב יב:ז(; )תה׳ שבעתלם ו

להשלים. יודע ואיני ואל״ף, למ״ד האותיות רק בבירור בסופה ונראות מטושטשת, המלה .45
הוקים. :בטעות( היד)לבטוז בכתב .46
 פוןגלו שם נזכר שלא מה היא ׳יקם׳ כי הקובע, ׳נקט׳(, אצול)שורש ריב״ג, אוזרי הולו־ המחכר .47

 ממנו נקמתו ׳תלקח ׳נקם׳(: )שורש שרשים רד׳ק, ראה: המשמעות על .,׳הפעיל מכניין
נקמתו׳. שתלקח יקם ׳וטעם ד:טו: לבר׳ ראב״ע וכן אותו/ מההורגים

 הדברים שיעור כי הקובע, שסא, עמ׳ רקמה, / 344 עמ׳ למע, ריב״ג, אתרי הולך המחבר .48
.6 הערה שסא, עמ׳ רקמה, ריב״ג, וראה ׳אבי/ של השמטה ויש לטש.../ ׳כל הסדר: בהיפוך

.34 הערה ושט, בסופו, ב, במבוא, לעיל ראה רס״ג; ןזוא .49
קטלית.../ גברא ׳לא :אונקלום .50
תפסיר. ברס״ג, מתורגם כך .51
| .1 הערה במבוא, לעיל, ראה .52
שם. ראה .53
ד:כג(. לחברתי׳)בראשית וילד לפצעי הרגתי איש ׳כי .54
׳שבעתים׳. את ב׳תפסיר׳ רס״ג מתרגם כך ׳כתיר/ = .55
=׳וגירה׳ היד: בכתב .56 =׳ונחוה׳ ומעליה וזולתו(, ) בו(. וכיוצא )
ואם. היד: בכתב .57
 ׳שבעתים גם שם דוגמאותיו ובין שיח(, עמ׳ רקמה, / 303 עמ׳ ריב״ג)למע, אחרי הולך המחבר .58

 גם כי כותב, (20 עמ׳ בלעם)שופטים, אבן .7 הערה שיוו, עמ׳ רקמה, ריב״ג, וראה קין.../ יקם
אחר. במקום אותה יסביר והוא הואת, התופעה קיימת בערבית
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 וארגעין מאה 60תלת 1ח על עזיאל)שם( בן יונתן בזוז ואמר ל:כו(. )יש׳ שבעתים יהיה
 ,1ת1בכמ - לאמיתו שבעה אצלו והוא - שבעתים תחילה הכפיל שהוא בו־, ופירושו ותלת,

 מאות שלוש מזה וגזר בשבעה, 61< ותשע ארבעים והכפיל > ותשע, ארבעים מזה וגזר
 מיגיעת אותך לפטור כדי אלא לזה לבך תשומת את עוררתי ולא ושלושה. או״בעים

 נזיקים בתלמוד ז״ל דראשונים הזכירו וכבר דבריו. משמעות את להבין בנסיון המחשבה
62זה. כגון דיבור שבעתים יהיה על

 64האדם. במי רוחי לנדנה תושב לא 63המבאר: אמר לעולמ)ו:ג(: ן#ךם רוחי לא־ח־וו
 :דרכיט שתי ויש ;דון. - כה נחלקים ואשר בז(. :כא אל־נןנה)זזז״א ו3חך וישב מן גזר הוא
 אלא הארפה, כדין אותם אדון לא והמשמעות: ה:כוו(, ליא־ז־נו)יר׳ דין מעניין שהיא או

 יחזרו לא ואם לנצוז, יחיו - בתשובה יחזרו ואם שנה, ועשרים מאה - קץ להם אקבע
 יח(, :יח קגורל)מש׳ ^שבית ים5מך מן נגזרת שהיא - השנייה והדרך יאבדו. - בתשובה
 ז״ל ולראשונים כולם. בהאבדתם רעתם על להם אגמול ולא אותם אשפוט לא כלומר,

 65איני לנדנה הרוח את מוזזיר שאני בשעה הקב״וז ׳אמר והוא: דיבור, יש רבא בבראשית
 גס ואמרו 67תושב־לנדנה׳. ׳לא המבאר נטל ומזה 66כו:ו(. לנדנה׳)בר״ר רוחך את מחזיר

ה:כוו(. ליא־דנו)יר׳ ךין מן נגזר וזה 68בהן׳)שם(, דנה רוחי שתהא ׳אמרתי כן:
 כמו בצירוף והם אדם. בני הם 69עוד כל כלומר, ם,3 אעזר3 שיעורו: קזר:3 הו-א 03ן^\

70א:ז(. )יונה הזאת הרעה בשלמי

ההכרעה׳ ׳ספר מתוך גניזה קטע

 ':ים' הסיומת על שבעה. פעמים הרבה ׳שבעה׳: של ריבוי צורת היא ׳שבעתים׳ כלומר, .59
ל:כו. ליש׳ רד׳ק גט וראה רסג, עמ׳ רקמה, / 248 עמ׳ למע, ריב״ג, דאה ריבוי, כמציינת

מתלת. היד: בכתב .60
 כשל דילג המעתיק וארבעיף. תסעה ׳וצרב וארבעין׳: ׳תסעה אחרי להשלים יש היד בכתב .61

הראשונה. ׳ארבעיך
ע״ב. צא סנהדרין ראה .62
.49 הערה לעיל, ראה רס״ג; .63
 הם אד אלדהר אלי אלנאם האולי פי רוחי ינגמד ׳לא :ב׳תפסיר׳ רס״ג תרגום של קיצור זהו .64

=בשריון׳ אדם(. בני הם כי לעולם, האלה באנשים רוחי תושב״לנדנה לא )
הבאה. ההערה וראה אני; היד: בכתב .65
לנדניהף. רוחן מחזיר איני לנדנה רווז שאחזיר ׳בשעה (:250 )עמ׳ תיאודור״אלבק מהד3 .66
ח מענייו ׳ידוך של הפירוש .67  של ׳ה׳רסאלה׳ :קריש)ראה בן ליהודה ב׳רסאלה׳ גם מצוי החרב נ

 בן עלי (.200 עמ׳ תשמ״ד, תל״אביב בקר, דן מאת ביקורתית מהדורה קוריש/ כן יהוחז
 התרגום כי וטוען, אומרים/ ׳יש בשם רוחי׳ ׳ינגמד את מביא (129-127 עמ׳ סלימאן)בראשית,

 כעוד שורשיות, נו״נין שתי בעלת היא ׳נדן׳ כי הלשון, דקדוק מבחינת הדעת על מתקבל אינו
.1.6 הערה ,127 עמ׳ שם, וראה אחת, נו״ן רק בשורשה ש׳ידון/יש

.,בהם ׳... :251 עמ׳ תיאודור״אלבק, מהד׳ .68
=׳אד׳ תפסיר: רס״ג, עוד. בל = גם׳ ׳באשר כי המחבר, קובע מה לפי ברור לא .69 מכיוון כי, )

ש...(. מכיוון ׳כסבב׳)־ :129 עמ׳ בראשית, סלימאן, בן עלי גם ש...(.
מבאר ז :א ליוגה גמ׳בביאורו הזאת׳. הרעה למי ׳באשר :ח :א יונה - הבא פםוק3 לה3ההק לפי .70
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״ או  בנות על התנפלו האלה הנכבדים בלומר, )ו:ד(: *ךם9 גות3אל־ לו!ים$0?!ד* *
ובהתנפלות. בעושק לבם בשרירות אותן ולקדזו 72ההמון

 וזזרתו: את רואה האינך 73)ז:ד(. היקום במקום אשר־?ואתי)ו:ז(: אח־האךס אמלזה
 פנים: שני בה ויש 74והוזיות, האנשים תחתיה נבנסים יקום והמלה ועד־בהמה)ו:ז(. מאןם
 - £מ מן הפוכה שהיא - השני והפן לברואים, 75בנויה מלוז והיא פעול, שמשקלה אפשר
 את והקדימו ם,1יןי יסודה והיה עפול, ומשקלה בעולם, 76הניצבים הברואים כלומר, ;קום,
77לפ״א. העי׳׳ו

נח תולדות אלה

 אין במים, הוא עוד כל אומרים, והוא, 78השמשאר, עץ בו אר3 - ר)ו:יד(:8>>צי־ג 030
ממנו. אותם פולט הוא המים, מן מוצא הוא וכאשר אליו. וזודרים אשר המים ממנו מזזלחלים

ו3 ומחוץ ?ת39 א^ה ( ו  80הזפת, כמו שחור, דבר והוא 79האספלט, הוא :יד( :^
ותוומו־ה כמו רואה, שאתה כפי השם, מן נגזר והפועל במזרח. 8‘מים במעיינות המצטבר

(.35 עמ׳ עשר, תרי בלעם, למי׳)אבן ׳באשר מן מורככו! מלה בלעם: אבן
.3 פסוק עט עירוב של תוצאה ויו־או, היך: בכתב .71
ב׳תפסיר׳. רס״ג גם מתרגם כך מנכבדים, ההפך הפשוטיס, האנשים ־־ ׳אלעאמה׳ .72
 ׳ומחיתי - )ו:ז( האדם׳ את ׳אמחה שווה: גזירה גוזר המוזבר היקום. = האדם כלומר, .73

ד(. :את״כל״היקום׳)ז
האומה׳. על שהוא חי לכל סלל יקום ׳ומלת ד: :ז לבר׳ ראב״ע בהמה/ ועד ׳מאדס לפי .74
 לאפשרות בניגוד מפועל, נגזרת ואינה נגזרות לה שאץ ׳יקם/ בשורש לעצמוז מלה כלומר, .75

להלן. המובאת השנייה
׳קט׳. מלשון קיימים, עומדים, כלומר, .76
)= ב׳עפול׳ המשתמש ׳יקם'(, שורש )אצול, ריב״ג אחרי המחבר הולך השיכול אפשרות3 .77

 המשקל ריב״ג לפי במלה. מלה כמעט כאן מובאים והדברים המשקל, לציון ׳פעול׳( של ׳שיבול
 ראב״ע כי מעניין, חולם. במקום הוא והשורוק יט(, :יב ׳שאור׳)שמ׳ כמו ׳פעול׳, הוא היסודי

 ידגם במלת משתמש הוא הראשונה באפשרות אן־ האפשרויות, שתי את כן גם מציג ד( :ז )בר׳
I )ירוב׳. משקל ׳על אחרת:

 גם א?י?רו¥(. - buis) מפרסית שאולה מלה - דוזי של מילונו לפי ב׳תפטיר׳. רס״ג מתרגם כן־ .78
שרשים(, ריב״ג, רס״ג)ראה בעקבות אלשמשאר׳ ׳כשב מתרגם ׳גפר׳( שורש ריב״ג)אצול,

תאשור(. :איילון־שנער של מילונם ל׳בקס׳)לפי שהכוונה חושב הוא כי וכותב,
 דמיון על״פי תרגום וזהו ׳כפר׳(, שורש וריב״ג)אצול, רס״ג)ב׳תפסיר׳( מתרגמים כך ׳אלקפר׳. .79

 ורד׳ק לפסוקנו ראב״ע וכן ׳כפר׳(, שורש ריב״ג)שרשים, וראה כ״ף-קא״ף, בחילופי לעברית
׳כפר׳(. שורש )שרשים,

׳כפר׳. שורש אצול, ריב״ג, כך .80
 מסוימים, במעיינות והכוונה: (,,׳מים הסותמת׳)ולא ׳מא היא ׳מא׳ אולי מא׳. ׳עיון היד: 3כת3 .81

מעיינות. בכמה
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 ל׳ספר אותה סיפחתי אשר נכגדה, כמות ממנו כינסתי שכבר ממה וזולתו, ג( :ב בח^ר)שמ׳
82העניינים׳. אווזיות

 שיתזרו כדי לאנשים אותו שגזר 83קצר, מועד כן גם זה :ד( :)ז עוד #מים י3
כן. עשו לא הם אבל בתשובה,

.)ז:יא(: לבה הום1ל .  אינו שהוא מתחילה כוונתי... ג׳קטילה... אבן והכחיש ... קדש .
̂הוים גזילוהו מים בקריאה... ולד... מב:ח(. קורא)תה׳ תהום־אל־תהום אלא בטענו.. מצוי  ו
 רבה המון אערץ גם וכך הנקבה. את עליה הטילו כבר העברים לא:ד(... הו)יח׳1ר??מן
 האינך יג(. :יא מן־הךאשון)דנ׳ רב המון זכר... המון נמצא אם גם תיאור, - לד( לא: )איוב
 )מש׳ נקרסה אבניו שור בדבריו הנקבה, את עליה הטילו כבר אינה... גדר כי רואה,

84לא(. :כד
ח׳86וי-בשהו מם גער מסוג 85זאת... מעניין... עתיד פועל י(: )וו, עוד ויחל  א:ד(, )נ

 מנהג לפי קטנה, מלה שהיא עוד, בגלל 87לתחילתה נסוג והטעם נדגשת, אינה החי״ת אבל
 ואילו יא(, :ב לו)שה״ש הלןי חלף ;ב( :ב יום)צפ׳ ר3ע: פמוץ כדבריו 88זה, בכגון הלשון
דעת זאת כג(. :ז )שם אף־נח וישאר ;]יכרת כמו נפעל, הוא הרי יב( :ח )בר׳ עוד וייחל

ההכרעה׳ ׳ספר מתוך גניזה קטע

 ספרים, שלושה בלעם, אבן ראה אלאסמא/ מן אלמשתקה ב׳אלאפעאל מובאת בחמר׳ ׳ותחמרה .82
 ש׳אלאפעאל כך על ב׳קפר׳. ׳חמו״ את שמתרגמים יש כי שם, מציין הוא .163-162 עמ׳

.19 הערה במבוא, לעיל, ראה אלמעאני׳, חרוף ל׳כתאב נספח שימש אלאסמא׳ מן אלמשתקה
 רומז הוא הרי ממש, 7 המספר ולא קצר זמן הוראתה ש׳שבעה׳ הכוונה, כן׳)׳איצא׳( ב׳גם אם .83

 ׳ידון/ על לביאור רומז הוא הרי לארכה, הכוונה ואם ׳׳שבעתים׳)ד:כג( על לעיל להסברו
לעיל,ו:ג.

 אבן על בלעם אבן כאן משיג לקריאה, שניתן מה פי על הביאור. ברוב קריא בלתי היד כתב .84
ונקבה, ג׳קטילה)זכר אבן ׳תהום׳. של המין בעניין האחרון של דבריו על הנראה כפי ג׳קטילה,

 ל׳תהום באשר ח(. :מב קורא׳)תה׳ תהום אל ׳תהום לפי זכר, - ׳תהום׳ כי כותב, (,66-65 עמ׳
 עלי )׳וצף למצב תיאור היא אלא ל׳תהום׳ תואר אינה ׳רבה׳ הרי ועוד( ז:יא )בר׳ רבה׳

 רבה׳)איוב המון אערץ ׳כי זה וכמו ׳ש^ה׳, או ׳וזמלה׳ היא כאילו שלה והנקביות אלחאל׳(,
 ׳והעמיד שנאמר כפי ׳רב/ להיאמר צרין־ היה אז בי ל׳המון/ תואר ׳רבה׳ הייתה לו כי לד(, :לא

 בי להסיק, ניתן כאן שבידנו המקוטע הטקסט פי על ועוד(... יא:יא הראשון׳)דנ׳ מן רב המון
 המשמש תואר שם היא ׳רבה׳ וכי נקבה, ממץ היא ׳תהום׳ כי ג׳קטילה, אבן נגד טוען בלעם אבן

 לעתים הנחשבים בנקבה שמות יש )א( קביעות: שתי בלעם אבן קובע הנראה, כפי כלוואי.
/ 80עמ׳' ריב״ג)למע, )׳גדר׳(. נקבה סימן להם שאין כנקבה שמות יש )ב( )׳תהום׳(! כזכר

=׳ללמבאלגה׳ ׳רבה׳ של הה״א את מכנה צז( עמ׳ רקמה,  ורד׳ק לפסוקנו ראב״ע להפלגה(. )
נקבה. ולשון זכר לשון - תהום ׳תהם׳(: שורש )שרשים,

 הציפייה )= ואלצבר׳ ׳אלאנתטאר כנראה, במקור, קריאות. בלתי מלים שתיים־שלוש .85
בתחילתו. ב, במבוא, לעיל ראה ג:כה, לשופטים ביאורו לפי וזאת והסבלנות(,

׳פיעל׳. בבניין והיא דוזל, < *לללחל כלומר, .86
הקמץ. את להסביר כדי כנראה, מובא, הטעם עניין המלה. של .87
אחור׳. ה׳נסוג תופעת כלומר, .88
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בקר דן

 בשוט מצא לא הללו, הפעלים אחר 9אלוליד' אבו התחקה וכאשר 90בשתיהן. 89אבו.זבריא
 האינך מלרע. או הוא מלעיל אם היא ואחת וזי״ת, שעי״נו בפועל קמוצה פועל פ״א מקום
 פתדו כו( :ל )איוב ?יאור ואשלה מלעיל, והוא פתח, כה( :טז )שופ׳92לנו וי^ןק כי רואה,

 אל ויבשהר מסוג אותו הוציא קמוצד״ עוד ל0ו; של שהפ״א ומכיוון מלרע. והוא כן, גם
.93נפעל.״ היותו או ג:כה(, )שופ׳ עד־ג־וש ויחילו מן העי״ן עלול היותו

94מפתחות

הדקדוק מונחי

כערבית:
20 ,16ב2 ;10א2 עינה אלעין, 8 ,5ב2 אלתאנית
18 ,16ב2 ;10א2 אלפא פא, 8א1 אתגאת)א(
 ,15 ,9ב2 !16א2

16, 16
אלאפעאל אלפעל, פעל, 2-1א1אלהא

6ב2
 אלמזיד אלתקיל
מוכר)א(

20 ,13ב2 אנפעאל)א( 20ב1 אלתרכיב
9ב2 מסתקבל 17א2 אלאסם
8א2 מקלוב)א( 11ב2 תשתד
11ב2 אללחן 16א2 ;19 ,8ב1 משתק אשתק,
12ב2 צגירה לפטה 20ב2 אלעין מעתל
1א1 פאעלה יסמי לם מא 12ב2 אללגה עאדה

וזיוג׳. יהודה .89
כאן מובאים ממנו וחלקים (,44 עמ׳ נוח, / 46 עמ׳ חירג׳)לין, אצל מצוי אכן הזה הביאור כל .90

חיוג׳ כלומר, הפועל. פ״א שהיא ביו״ד נבלעה הגסתר יו״ד כי שנו, טוען חיוג׳ במלה. מלה כמעט
׳פיעל׳. בבניין היא ׳ויחל׳ כי טוען,

ג׳נאח. אבן יונה .91
)!(.׳וישחק־לנו׳ ב׳וישחק׳: כלל טעם אץ שלפנינו במקרא בנו. היד: בכתב .92
 ב׳כו[אב שכתב מוז את )בסכמו שם קובע ריב״ג ׳חול׳(. אצול)שורש מריב״ג, לקוחים הדברים .93

 ̂מו ׳יחל׳, מן ׳נפעל׳ בבניץ או היא ׳ויחל׳ כי [(,77 עמ׳ קטנים, כתבים ]ריב״ג, אלמסתלחק׳
 או 1הדף(, בסוף שנקטע בהמשך כאן זאת וזביא לבטוז בלעם )אבן נפלה אית״ן ויו״ד ׳וץן!ל/

 בבניין שהיא ביןבעו טעוז חיוג׳ כי ריב״ג, קובע כן כמו בוש׳. עד ׳ויחילו מן ע״ו מגזרת שוויא
 פ״י גזרת של בדוגמאות שכן מאומה, משנה אינו הטעם מקום ועניץ הקמץ, גלל3 וזאת ׳פיעל/
 במלרע)כמובא היא אם בין במלעיל המלה אם בין בפתח, תמיד פה״פ - חי״ת עה״פ עם ב׳פיעל׳

 - כמלעיל לאור׳ ׳ואיחלה מוצגת ׳וזול׳[, ]שורש שורשים ובריב״ג, אצול, )בריב״ג, בשמו(. כאן
 הוא בתחילתו(, ב, במבוא, לעיל, ג:כה)ראה לשופ׳ בלעם אבן של ביאורו לפי מעתיק.( טעות
ע״ו. גזרת של באפשרות בוחר

 בלי ג = £ ) לאות מעל נקוחז :אחידה בשיטוז המבחין הניקוד הושלט כאן הערביות במלים .94
 6ב2 למשל: השורה, ומספר היד בכתב העמוד מספר - לשמאל מימין המקומות: מראי נקודה(.

.6 שורה ב,2 מס׳ דף =
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,ההכרעה ׳ספר מתון־ גניזה קטע

9 ,7א2 )ו(וזנ)ה( 7 ,6א1 נפי)א(
6ב2 צפה 1932 נמט

ביגבוית:
17ב2 פתח 17 ,1632 מלעל

19 ,1632 קמוץ

חי ת מונ שנו ר פ

18 ,1732 מלרע

9-8א1 אלנץ טאהר J א121  מגאז
1931 ;4א1 תקדיו־מז( 12 ,931 !7 ,5א1

ם שמות שי ם( אנ ה נויי כי )ו

מדהפין ,3)אל(מדה

132 ג׳קטילה ן3א 1432 זפריא אפו
17 ,731 !5א1 ״ג(0)=ר אלמפסר 1532 אלוליד ו3א
20א1  עזיאל ן3 יונתן

ת ם3חי שמו רי ו

15 ,631 זל אלאולון

7־6א1 אלואסע .אלשרח 1531 א3ר ראשית3
631 נזיקים תלמוד 8א1 אלתוראה םיט3

6א1 אלתרגום 19-18א2 אלמעאני חרוף 3תא3
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