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הקדמה
 הכרכים שלושת היהדות; מדעי לכלל המוקדש הראשון הוא ׳תעודה׳ של זה רביעי כרך

 חז״ל בלשון התלמוד, בספרות ו׳מחקרים במקרא׳ ׳עיונים קהיר׳, גניזת הראשונים)׳חקרי
 שהם הבאים, הכרכים שני של דינם ובן מוגדרים, לתחומים הוקדשו המקרא׳( ובפרשנות

וערבית׳(. עברית בלשון דמחקרים עברית׳ בספרות )׳מחקריט בדפום עכשיו
 היהדות, מדעי בכלל מחקרים שעניינם נוספים, כרכים לאור להוציא המערכת כוונת

בהכנה. נמצא בסדרה, השביעי מהס, והאחד
 שהיה ?!ארפי, דניאל לפרופ׳ במלאכתנו: בנו שתמכו לאלה להודות לנו געימה חובה

 הספר בית ראש טל, אברהם לפרופ׳ לאור, זה ספר להוציא שהוחלט בשעה הספר בית ראש
 שפיגל, גדעון ולמר הקובץ, של הלשונית לעריכה אחראי שהיה כהן, חיים למר היום,
היהדות. למדעי זזספר בית מזכיר

העורכים תשמ״ו ניסן תל־אביב,

 הוא תל־אביב, אוביברסיטת שבספריית גניזה קטע זה, ספר עטיפת על ניתן שתצלומו הדף,
 שבפרטים פי על אף גאון. סעדיה ר׳ של הפולמוס ספר משלי׳, ׳אשא של הראשון העמוד

 )מספר קטע אותו שהוא ודאי, כמעט הין/ כתב את הולם תיאורו אין השורות( )כמספר מסוימים
 (J. Schirmann, ,Die poetischen שנים. מיובל יותר לפני ז״ל שירמן ח׳ שתיאר (,152.2

.Genizafragmente in der'Jiidischen Gemaindebibliothek Berlin’, MGWJ, XL [1932], pp
(.345-346


