
קדום* ממילון קטע - העברית המילונאות מראשית
דותן אהרן

 לדון מקום יש אמנם גאון. סעדיה רב של בשמו כידוע קשורה העברית המילונות ראשית
 בשם להתכנות ראוי הראשונה, במהדורתו לפחות 1האגרון/ ׳ספר מילונו אם בשאלה
 שבה השנייה, המהדורה מקום מכל בעלמא. גלוסאר מלים, רשימת אלא אינו או מילון,
 העיקריים המרכיבים את מכילה היא כבר לערבית, הערכים כל תרגומי את רס׳׳ג הוסיף

דו־לשוני. מילון העושים
 ג׳אמע ׳כתאב ספרו אשר אלפאסי, אברהם בן דוד הוא זמן קרבת רס״ג אל קרוב

 במזרח. אלה שני - המקרא. ללשון הראשון המקיף הפרשני המילון הריהו 2אלאלפאט׳
 למקרא, מילון הריהי לזמנם, קרוב בספרד שנתחברה 3סרוק, בן מנחם מחברת - במערב

 עוד מערכיו. אחד בכל משמעויות הקבצת של בדרך נעשית פרשנותו שעיקר עברית, כולו
 בגדר שהיא 4קוריש, בן יהודה ר׳ של ה׳ו־סאלה׳ במערב נתחברה מנחם של זמנו קודם

מחברו. של העניין תחומי ע׳׳פ נקבע שהיקפו חלקי, גלוסאר
 המקיפה המילונית־השיטתית, לעבודתו ופרוזדור הכנה בהם לראות אפשר אלה כל

 כפי השורש, של תלת־עיצוריותו עקרון על המבוססת ג׳נאח, אבן יונה ר׳ של והכוללת
חיוג׳. יהודה ר׳ בידי שנתגבש
 לב של מאנאגראמאטיים המילונים כאן יוזכרו לא אם שלמה, תהא לא זו חטופה הצגה

 את שחיברו 5אלמשתמל/ ׳כתאב בתוף הרון אלפרג׳ אבו ושל 5אלחאוי/ ׳כתאב - גאון האי
ג׳נאח. אבן של לזמנו סמוך במזרח מילוניהם

 המתרחשת לשמה ראויה פעילות והיא לערך, שנים מאה תקופת של במהלכה זאת כל
הזה, הגדול הבניין וכל הביניים. בימי הערבית הבלשנות של וההתעצמות הצמיחה בעתן

 במסורה, המחקר קבוצת של העיון ביום בהרצאתי השמעתי זה שבמאמר הדברים עיקרי ״
 באוניברסיטה מתקדמים ללימודים במכון הביניים, ימי של הבלשנית והתורה לשון מסורות

(.21.5.84)תשמ׳׳ד באייר י׳׳ט ביום העברית,

תשכ׳׳ט. ירושלים גאון, סעדיה רב מאת אלעבראני אלשער אצול כתאב - האגרון אלוני, נ׳ .1
s מהדורת אלאלפאט, גאמע כתאב אלפאסי, אברהם בן דוד .2 .l . Skoss, 1945-1936 פילדלפיה 

כרכים(. )שני
 סאנס־באדיליוס, א׳ מהדורת !1854 ואדינבורג לונדון פיליפובסקי, צ׳ מהדורת מנחם, מחברת .3

.1986 גראנאדה
תשמ׳׳ד. תל־אביב בקר, ד׳ מהדורת קוריש, בן יהודה של ה׳רסאלה׳ .4
מעטים. חלקים רק נתפרסמו זה מחיבור .5
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דותן אהרן

 בן העלם סעדיה, שזרע בזרע ראשיתו ג׳נאח, אבן לאחר גם וכהנה כהנה לו שןזמשכים
אגרון. ספר באותו העשרים,

 עוד ואין הוא, בדורו יחיד רס׳׳ג של זה שמילונו היינו, סבורים אכן אחדות שנים לפני עד
 מן אחדים בקטעים לזהות בידי עלה תשמ״א בשנת שאחריו. בדורות ולא בזמנו לא כמותו
 ואסכולה גישה קרבת ובייחוד זמן, קרבת סעדיה אל הקרוב ידוע בלתי מילון הגניזה

 שאחד שהוכחתי אלא בלבד, זו לא רס״ג. של מחיבורו שונה במוחלט אבל מילונית,
 כחלק במהדורתו אותו פרסם אלוני ואשר האגרון, מן לחלק עתה עד שנחשב מכתבי־היד,

 בלבד זו לא א/ אנונימוס לו אקרא להלן זה. חדש אנונימי למילון שייך למעשה האגרון, מן
6עצמו. יד כתב מאותו חלק הם הקטעים ששני אלא זה, למילון שייך שהוא

 גמורה בוודאות הוכח והדבר - האגרון מן נבדל זה אנונימי שמילון שנתברר, לאחר
 בכמה גם ממנו שונה שהוא נוסף, בעיון נמצא, - עוררין עליו שאין מובהק, סימן ובעזרת

פרשנות. בפרטי והן הדקדוקית בתפיסה הן במבנה, הן אחרים, פנים וכמה
 דוגמתו, מצאנו שלא ובניסוח אות, כל בראש כותרת א׳ באנונימום בו יש - למבנה אשר
 משנה חלוקת באגרון יש זאת לעומת כותרות. אין באגרון ואילו הכתב/ אות ׳טית למשל:

 ׳באב אג', ׳באב למשל: הערך, מלת של השנייה האות על־פי אות כל בתוך לשערים
 כזאת. חלוקה אין א׳ באנונימוס ואילו - האגרון של הראשונה במהדורתו והמדובר - אד׳
 הערכים כל את מרכזת שלאגרון קמא מהדורה ובעוד שונה, הערכים סידור גם

אב הערכים כך התלת־עיצוריים, בערכים לאחריהם רק ופותחת האות בראש הדו־עיצוריים
 לגודלם לב שים בלא כסדרם הערכים כל את מביא א׳ אנונימוס הרי ב,3א לפני באים את -

 של השלישית באות הא׳׳ב סדר זאת לעומת השאר. כל בין דו־עיצוריים ערכים ומשלב
 כמעט הסדר הראשונה, במהדורתו באגרון, ואילו א/ באנונימוס הוא מעורער הערכים
 לערבית תרגומים יש שבאגרון בעוד ולבסוף, 7מקום. באותו שהראיתי כפי הוא, מושלם

כלל. לערבית מתרגם אינו א׳ אנונימוס הרי קמא, במהדורה אפילו אחדים בערכים
 יש גולדנברג אסתר של שמות)ובזכותה מילון בעיקרו הוא האגרון הרי לדקדוק, אשר

 (8עצמו רס״ג דברי של פשטם אל בכך ולשוב פקפוק ובלא כעובדה היום זו קביעה לקבל
שרשים. אפילו ואולי מובהקות פועל צורות שהם מערכיו יש א/ אנונימוס ואילו
 י( צ, גז)תה׳ מפרש רס׳׳ג המחברים: שני בין בולט הבדל נמצא פרשנות בפרטי גם
שונים. ערכים כשני אותם מביא א׳ אנונימוס ואילו גז, משמעו כאילו
 הוא אין זאת ובכל האלה, העניינים בכל האגרון מן שונה א׳ שאנונימום ספק כל אין
 בגזירת כמותו נוהג והוא מרס׳׳ג, בתפיסתו רחוק הוא אין אחרת. בלשנית אסכולה משקף
 שחשיבותה עיקרון של קורבה וזו - קיימים עצם משמות חדשות שמניות יסוד צורות
 ערכים דומה במידה משלבים ושניהם דומה, המילונים בשני הערכים מבחר ואף - מרובה
פרטיים. שמות ואף ומארמית חכמים מלשון

הביניים, ימי של המדעיים למילונים קדום א׳ שאנונימוס אני, סבור ועדיין סברתי,

.212-163 ׳עמ )תשמ׳׳א(, מה לשוננו, אגרון/ מספר חדש ׳קטע דותן, א׳ .6
.18 ,17 והע׳ 168 ׳עמ שם, .7
און/ סעדיה לרב באגרון ׳עיונים גולדנברג, א׳ .8 ואילך. 275 ׳עמ לז)תשל״ג(, לשוננו, ג

116



העברית המילונאות מראשית

השורש. אותיות שלוש לתורת אף וקדום
 מילון בקמברידג/ הגניזה קטעי בין שמצאתי חדש, ממילון קטע להציג אני בא כאן
 של מאגרונו שונה שהוא ספק, כל אין מהם. שונה זאת בכל אך הקודמים, לשני הקרוב
 לו אקרא לו. אף מאוחר וכנראה א/ מאנונימוס שונה שהוא ספק כל ואין ,1ל ומאוחר רס׳׳ג
ב׳. אנונימום להלן

 עמוד בכל צדיו, משני כתוב אחד דף והוא ״t-s a.-! 5.30 מספרו קצר. תיאור תחילה
מזרחי. עברי בכתב ערבית כתובות שורות ושלוש עשרים

 הם שורות. שורות או נפרדות כפסקאות ולא ברצף, כתובים ופתרוניהם הערכים
 ערכים ושישה כשלושים כולל הקטע הערר. אותיות כל של מדויק אלף־בית בסדר מסודרים

 אותיות שלוש אותיות, שתי בני מהם יש הערכים -,׳מעד עד ׳מלה׳ מן מ׳׳ם, האות מתוך
 להלן(. עוד כך שרשים)ועל ומהם - מליות פעלים שמות, - בלשון מלים מהם יותר. ואף
 בכל משנה. לשון - ארבעה - וקצתם במספר, ושניים שלושים - מקרא מלשון הערכים רוב
 מובאה משמעות לכל מוצעת כלל בדרך בצדן. הערבי ותרגומן המקרא מן מובאות יש ערך
 מן מובאות עמו יש ערך כל לא משמעות. לאותה מובאות של גיבוב ואין בלבד, אחת

 גם מובא רחוקות ולעתים ׳וקיל׳(, )בלשון אחדים פירושים נמסרו ושם פה המקורות.
אונקלוס. של והוא הארמי, התרגום

 הגלוסארים לעומת רבה והתקדמות לרך פריצת כאן שיש ספק אין ההיקף מבחינת
 מספר בעלי ערכים יש כאן .׳א אנונימוס ושל רס״ג של מלה, כנגד מלה המצומצמים,
 ב׳ אנונימוס של הבולט השוני לערבית. מתורגם והכול מודגמת, משמעות כל משמעויות,

לכך. נשוב ועוד שרשים. מעין או הם, שרשים חלקם שלפחות ערכיו, בטיב הוא
 התקין הא׳׳ב בסדר האגרון אל קרוב הריהו למבנהו, באשר קודמיו שני אל נשווהו אם
 אל קרוב והוא הסבר, להם שיש חריגים, שנייס־שלושה להוציא הערך, אותיות בכל שלו

 ולא התלת־עיצוריים הערכים בתוך מסודרים הדו־עיצוריים שהערכים בכך, א׳ אנונימוס
 של השנייה האות על־פי אות כל בתוך לשערים משנה חלוקת אין בו ושגם מהם, בנפרד

 אין שכן אות, כל שבראש לכותרות באשר קודמיו אל להשוותו ניתן לא הערך. מלת
 מלא תרגום ב׳ באנונימוס בו יש קודמיו, לשני בניגוד שלפנינו. בקטע אות של תחילתה
לערבית.

 סעדיה, של בנורמות היאחזות אחד, מצד כאן, יש - מיד הדבר ייאמר - התפיסה מבחינת
 לנו תימצא בכך בהתבוננות שלאחריו. העידן מן מוסכמות בדרכי להלך ניסיון - שני ומצד

להלן. שנראה כפי המחבר, של זמנו לשיעור אחיזה
 בשמו. אותו מזכיר הוא שאין אף־על־פי ומפורשת, גלויה ברס״ג המחבר של תלותו
 מוסיף הוא שלפנינו( הערכים מן מרבע למעלה זה, הוא גבוה )ושיעור ערכים בעשרה
 של תרגומו זה הרי רס״ג, תפסיר לידינו הגיע שמהם האלה, המקומות וברוב ׳ומסד/
רס״ג.

:הם ואלו
 דרכי כלומר, אלכואטד, אלשהואת צתב - ג( לא, מלכין)מש׳ למחות ׳ופסר א(

התאוות. לדרכי - אלשהואת לצרוב ובתפסיר: המחשבות. התאוות,
 גם שמשמעו ׳צרוב/ ותרגם )כבארמית(, ?ה9 לשון ׳למחות׳ כאן תפס סעדיה ר׳

ומחשבה. עצה לשון ז( ה, עלי׳)נחמ׳ לבי ׳וי?ולך מלשון !׳,?,׳מ? ותפס דרכים, אופנים,
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דותן אהרן

 ואלשהואת אלאהוא לצרוב בשרשיו: ג׳נאח אבן גם מביא זה פירוש מעין אגב,
 ]?[(. בשמחה והעצות המחשבות לאפני תבון:[ )=]אבן אללהויה ואלארא

רס״ג. של פירושו את מאמץ אלא משלו, אחר פירוש מציע אינו מחברנו
 אי אלגאדה טריק ועוד( כה יט, לכת)שמ״א מן יז( כ, נלך)במ׳ המלך דרך ׳ופטר ב(

 ׳מ]ה[לן־׳, כאילו ׳לכת׳, מן עצם כשם ׳מלך׳ אפוא גוזר הוא זאלמטיר׳. ואלטלזן אלמצי
 משמעה גאדה התיבה שכן המןזלך, דרך כלומר, אלגאדה', ׳טריק ומתרגם

 לו קשה הייתה גאדה שתיבת ואפשר 9דורכים. בו אשר הנתיב הדרך, של אמצעיתה
 ונסיעה. הליכה לשונות שכולן ואלמסיר, זאלסלון־ אלמצי אי פירשה כך ומשום

 של ופירושו כך, מפרש או המתרגם רס׳׳ג זולת עוד אין אלגאדה. אלטריק והתפסיר:
התפסיר. לשון של להבנתו מסייע מחברנו

 .והתפסיר: משגיח. = Jy "'..Z מטיטר׳ כא( כט, מנון)מש׳ יהיה ואחריתו ׳ופטר ג(
Jמתטיטר L = .שונות צורות אלא אינן ומתסיטר מטיטר באגרון. וכן משגיח 

מטיטר. עצמו הוא אף מתרגם ומחברנו ערבי. ביטוי אותו של
 כאלדמה. והתפסיר: חסות. = 226 דמה׳ ועוד( טו מט, ?ימם)בר׳ ׳ופטר ד(

=כראג - מסים׳)שמ;א"יא( ׳שרי מתרגם עצמו המחבר  צירוף גם תרגם רס׳׳ג אך מם(. )
L טא(*דממ1ר דרנבורג: כמהד׳ )או ולאת זה: i J i. . באגרון אבל

 הקפת מחברנו אבל מזה, זה מופלגים התרגומים שני ואין בלבד. כראג - ׳מם׳ תרגם
 מאוחר שהתפסיר ספק )ואין אחרון לשון תופס בחינת בתפסיר, רס׳׳ג גרסת להביא

לאגרון(.
 דמוי להטלה נשק כלי הוא j זאנה׳. יח( מא, )איוב ושריה מסע חנית ׳ופטר ה(

0 10 המכונה העץ מן כנראה עשוי שהיה כידון, 1 j = .ע.95 לתיבת פירוש והוא אשור 
זאנה. והתפסיר:

ואנמאז. והתפסיר: הובדלו. נבדלו, = זאנמאזו׳ פטר ה( לא, ׳׳ני^קזרו)במ ו(
 סךת1׳??! כמו הפועל את תפס כנראה נקשר! = ajsJ עקד מתרגם עצמו המחבר אבל

בפירושו(. רד׳ק )ראה קשר = ׳אסר׳ מן פירשוהו שרבים לז(, כ, הברית׳)יח׳

:סיבה לכך ויש קל, בשינוי כותב הוא אחת ופעם
S , ( ■&<

״הבדיל; הפריד, ויחד. ויפצל ח( ה, טו: א, ומלק)ויק׳ ?ןום ׳ופטר ז( .= jp 
 בן דוד ואולם פצל. - ׳מלק׳ באגרון: וכן ויפצל, והתפסיר: כרת)ראש([. =5'־*^ ] חתך

יחז. אברהם:

 המפולס החלק אמצעיתה, דרך, של העיקרי החלק ב(:387 עמ׳ ,2 ליין)כרך של הגדרתו על*פי .9
בכלל. דרך או הולכים, לאורכו אשר הדרך חלק או הנדוש, השביל או שבה,

 הרמחים ממיני מפרש: התפסיר, במהדורת קאפח, והרב א(.1273 ׳עמ ,3 ליין)כרך על־פי כך .10
כן. נקראו ולפיכך ׳זאן׳ עץ של ידיות להם לעשות נוהגים שהיו מאד וחד ארוך
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העברית המילונאות מראשית

 הרבניים פי שעל המליקה, בעניין והקראים הרבניים בין הידועה המחלוקת זו והרי
 המליקה הקראים פי על ואילו *,0האצבע, בציפורן הצוואר חוליות הפרדת היא המליקה

 אצל והו רקבתה יוזז הקראי: אברהם בן דוד כדברי העורף, מצד שחיטה מעין בכלי, היא
 בערכו: מנחם דברי אף והשווה השחיטה(. יסוד והוא עורפו, את יכרות )= אלדביחה

 חשדוהו פיהם שעל המקומות אחד זה והרי העוף/ שחיטת אך כמשמעו, הוא שחיטה ׳ענין
בקראות."

 התרגומים ושני פירוש, דרכי לשני לשניים, אפוא מכוונים קום ופסד המחבר של דבריו
 של דרכו קום. ופסו בלשון שפתח היחיד המקום וזה מנוגדים. אלא נרדפים אינם שהביא
 בץ להלן לו)ראה מיוחדת בדרך מתרגם עצמו והוא שניהם, מדרך שונה זה בעניין המחבר
המחבר(. חידושי

 מרעהו׳ ׳ל^ם - אחד בערך רס׳׳ג. של לתפסיר אפוא מכוון פסו האלה הערכים בשבעת
 בז, מנית׳)יח׳ ׳חטי - ובאחד היד, בכתב חסר בגלל גם ברורים הדברים אין - יד( ו, )איוב

 כזה ערך אין באגרון וגם יחזקאל, לספר תפסיר בידינו אין שכן להשוות, אפשר אי יז(
 מתאים שאינו אעדאד/ ופסו יא( י, א, )דג׳ מןה ׳אשר יש אחד ערך רק להלן(. )וראה

ת׳ פעם בתפסיר ואילו הכנה, = ע. ^ שכן׳ לתפסיר, לכאורה ( ף׳ צ  •(,JLj) ה( א, ׳ו
 ׳זימף במשמע ש׳מינה׳ אלא ׳מינה׳. במשמע שניהם - &P3)יא( א, ת׳ ׳ולאה׳ ופעם

 המשפט כל שנשתרבב אפשר ממש. הביטוי זהות כאן אין כי אף וליעוד, הכנה לשון הריהו
 ממנו להסיק ואין הכי, בלאו גם כולו מבולבל זה ערך שכן בכתב־היד, במקומו שלא

מסקנות.
 לעתים רס״ג של בתפסיר נעזר שהמחבר היא, המתקבלת הכללית התמונה מקום, מכל

 אברהם)ר׳ בן דוד אולי, כגון, אחרים, של חיבוריהם גם כנראה שראה ועם מאוד. קרובות
 בין משמו, דברים ומביא רחבה ביד עליו נשען שהמחבר היחיד, הוא רס׳׳ג הרי להלן(, עוד

 )למעשה אחר פירוש ומציע עליו חלוק שהוא ובין המקרים, כברוב עמו, מסכים שהוא
 לשון שהרי במפורש, מזכירו שאינו אף־על־פי משמו/ דברים ׳מביא אמרתי פעמיים(.

 על העיר גם ואולי בשמו. פירש כאילו זה והרי ׳וזפסיו/ לשון על ונופל דיו מפורש ׳פסו׳
הוא. רס׳׳ג ׳פסו׳ שסתם למילונו במבוא כך

 ולרוב להביאה מרבה רס׳׳ג, של דעתו את מכבד הוא כי היטב, ניכר ומכללא בעקיפין גם
 במפורש, בתפסיר רס׳׳ג פירושי את מביא הוא שבהם הערכים, על נוסף אותה. מקבל אף
 למשל, והרי, ׳ופסו׳. ציון בלא לתפסיר תרגומו זהה שבהם אחדים, מקומות עוד יש

:אחרים במקורות שאינם לתפסיר ייחודיים תרגומים
בריח. מעורבב מבוסם, = מטוא׳ לה( ל, ׳)שמ ׳ממלח -
הרגילה המקבילה בערבית. שכיח אינו זה צמח שם - מלוח׳ ד( ל, ש)איוב עלי ׳מלוח -

 א׳ מהד׳ ;75 עמ׳ ,1855 ואדינבורג לונדון פיליפובסקי, צ׳ מהד׳ מנחם, על דונש תשובות ראה א.10
 ספר ג׳נאח, אבן יונה ר׳ טו: א, לויק׳ ורשב׳׳ם רש׳׳י :97* עמ׳ ,1980 גראנאדה סאנס־באדיליוס,

בערכו. השרשים
 יהודי אוצר ״גלב״/ בערך הבודדות והמלים מנחם ב״מחברת״ קראיות ׳השקפות אלוני, נ׳ עיין .11

.32 עמ׳ )תשכ׳׳ב(, ה ספרד,
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*a>
ח הערבית Artiplex Haiimus.12 והוא בשרשיו( ריב״ג )וכן היא למלוח א  בלתי מ
 אותה: מפרש ורס״ג בתפסיר, יחידאית והיא £(,j^ רושם דוזי במקורותינו)רק מצויה

=אלשוך׳ מן מע הו ׳ואלמלוח  יוצאת שמלה העובדה, הקוצים(. ממיני אחד הוא והמלוח )
מאלפת. בחיבורנו, גם נקרית זו דופן

 על זה ולעניין - לאגרון זהים ערכים משישה פחות לא לאגרון. הקרבה מפתיעה וביותר
מתוכו: העתקים כמעט והם - שלו בתרא מהדורה עם נשווה כורחנו

j)בבר׳ יד( ד, היכלא)עז׳ ׳מלח - l s) = ,עלבון. חוצפה
k)סמט׳ ׳מלש - H). = באגרון. כך ממש ובא מוקשה, ערך - ברותחין. חליטה
באגרון. גם וכך הפועל, בניקוד ספק - ספירה. = אחצא׳ תרג ׳מנה -
e. X)חפת׳ ב(... א, ג, )חולין ׳מסס - . y) = גרה. מעלת בהמה של הקיבה מן חלק
׳מסם׳. בכתיב אך באגרון, וכך מוקשה, ערך - מואפקה׳ ׳מסס -
פירות. קטיף = כרט׳ במשנ ׳מסק -

 הארמית מן או התרגום מן חכמים, מלשון ערכים שכולם הוא, שבאלה השווה הצד
האגרון. מן במישרין המחבר שאב זה שבתחום נראה שלמקרא.
 וברורה גלויה פרשנית מבחינה לרס׳׳ג המחבר של קרבתו ואומרים: מסכמים נמצאנו

עוררין. עליה שיהיו אפשר ואי היא,
 רשימת בהיקפם, וביותר המילונים שני בין השוני כל שעם להיאמר, האמת ניתנה ועוד
 בזה, או בזה יתרים בודדים ערכים רק מופלגת. קרבה קרובה בשניהם הערכים ראשי

הסבר. לכך יימצא בכולם וכמעט
 מסע, מסל, מסח, מנית, מנח, מנד, מלץ, מלף, מלן, מל:ר, :הערכים יתרים ב׳ באנונימוס

 שמלשון ׳מל;ר׳ להוציא להלן(, )ראה הדקדוקית שבתפיסה בהבדל מקורם ורובם מסף,
ו׳מנית׳. חכמים

 אף מקורם ׳מסימם׳, להוציא שרובם, ת,5מ מסימם, מסב, מלל, הערכים: יתרים באגרון
 לקבוע קשה באגרון, לכאורה היתר סאחה׳, ׳מסם הערך הדקדוקית. שבתפיסה בהבדל הם
 מעים, מלוגמא, מלג, מלאתך, מלא, הערכים בכתב־היד. וטשטוש חסר בגלל מקבילו את

 הא׳׳ב)ע׳׳פ בסדר הנכון במקומם בו באים אינם באגרון, לכאורה הם אף היתרים מעה,
 לומר אין שלפנינו. בכתב־היד ב׳ אנונימוס של הערכים לתחום חוץ והם השלישית( האות

יתרים. שהם עליהם
 אף הכוללת. במסגרתם המילונים שני בין המופלאה ההקבלה את אפוא הרואות עינינו

 אחד ערך כנגד המשמעויות)למשל, בשפע בהיקף, ואולם ביניהם. משוך זיקה של חוט בכך
 מן האסמכתאות בריבוי משמעויות(, שש ב׳ באנונימוס יש אחת, במשמעות באגרון ׳מלח׳

 מכרעת ב׳ אנונימוס של עליונותו כלל. השוואה בני הם אין הדקדוקיות ובהערות המקורות
 תרומתו ומבחינת אחרים אל זיקותיו מבחינת גם בו להתבונן יש זאת כל עם היא.

 אותה ומציע אחרים דעת מביא שהוא יש שבידינו, זה קטן בקטע אפילו ואכן, המקורית.
כך: מצאנו פעמיים ׳קיל׳. בלשון

דותן אהרן

I. Low, Die Flora der Juden, Wien-Leipzig 1926-1934, I, 12. ראה לעף, של זיהויו זה
p. 345-346; IV, p. 155
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העברית המילונאות מראשית

ט׳) ׳וקיל מוסיף הוא ׳מלט׳ בערך - א  ערך על להלן עוד )וראה מרצפת = .(1נ>1-5בל
זה(.
 מקתאה פי כעדזאל - א,ח( במקשה׳)יש׳ ׳כמלונה מתרגם שהוא אחרי ׳מלן׳ בערך -
=מלון׳ מן אלמבית מן כמיבתה ׳וקיל מוסיף הוא במקשה(, כשומרה )=  אומרים ויש )

 תיבת ׳מלון׳(. מן ׳אלמביח׳ מן סופר[ טעות כנראה הוא ׳מיבתה׳ ]כצ׳׳ל, 'כמביתה׳
 בעיני חדשה הייתה לפחות נדירה. תצורה כנראה והיא לילה׳, ׳מחסה משמעה מביתה
 כמו לילה( מחסה )= מן גזורה שהיא אותה, ומסביר הולך הוא שכן המחבר,
׳מלוך. מן ׳מלונה׳
 לציין המקום וכאן משמם. שהביא אלמונים, אותם הם מי יודעים אנו אין המקרים בשני

 מאוחרים חכמים של השפעה עקבות לגלות יכולנו שבו אחד, ערך אפילו מצאנו שלא
דורו. ולבני לרס״ג
 במקום עוד אברהם. בן דת אל המחבר של זיקתו על ׳?!ולק׳( לעיל)בעניין הצבענו כבר

 (,4111)מלחה אדמה = סבכה - ו( יז, מלחה׳)יר׳ ׳ארץ מתרגם הוא ׳מלח׳, בערך אחד,
 להכריע, אין ממנו? מחברנו קיבל שמא אצלו. ורק אברהם, בן דוד אצל גם המצוי תרגום

ס׳׳ג שגם אפשר שכן הו ספר שתפסיר אלא כך, תרגם ר רמי תינו. אינו י ב
 הוא אין אחרים, של דעות להביא מרבה אינו שמחברנו שאף־על־פי אפוא, אנו רואים

טין. מכך מתנזר עניין לחלו  בערך זו. תמונה ולאושש לחזק כדי בו שיש אחד, ערך במיוחד מ
מן ה׳ ׳ מן המחבר: מביא מ; מון ׳ קו מון לא יא( לג, )דב׳ י קו ל י קי בו לגה אן ו בו  אל

אעגיין לון אלכג ע מן מכאן מן יג =׳ א׳) מון׳ ל קו מו, לא - י קו ש י שון אומרים וי ר של רן  הן
ם מן׳ שמים הכנעניי א׳(. במקום ׳ ל ש אין ׳ ש, בגדר זה פירו  בברברית ההיתלות ואולם חידו

עניין ם רק עתה עד נזכרה זה ל ד אחד במקו חי ש, אבן יהודה ר׳ של ב׳רסאלה׳ - וי  קורי
 מתוך המקום כבן כך על והעת )מרוקו(, אפריקה שבצפון תאהרת בן עצמו הוא שהיה
שון ידיעת ל(. השמועה מפי זאת מביא מחברנו הברברית. הל קי  את שראה אפשר )

בין כך בין רברית.3 מדובר כך על שמע שרק ואפשר ה׳רסאלה/  בן עצמו הוא היה לא כך ו
צפון־אפריקה.

 ופעל חי הוא המחבר. של הפעולה מעגל על ברורה תמונה עולה כאן עד הנאמר כל מתוך
ס׳׳ג, של ההשפעה בתחום שי הרבה מקבל הוא במזרח. כלומר ר  מעתיק סעדיה, רב מפירו
רונו ערכים אולי מאג לונו את בונה אף ו  לרוב התפסיר, את מזכיר הוא האגרון. אדני על מי

ם, דעתו, לקבל כדי  בו אין כמעט עליו. לחלוק כדי שלפנינו, בקטע פעמיים למעשה ולעתי
שנים של השפעה מזי אחרים, מדקדקים או פר ר תן המעטים, ההשפעה ו  על להתחקות שני
רו לבני מצטמצמים מקורם, ש בן יהתה - ממנו הצעירים סעדיה רב של דו ת קורי  בן ת
שירית המאה מחצית בן מחברנו אף מכאן, אמור אברהם. הוא. הע

תי דמסתפינא אילולא ת אלא איננו ב׳ שאנונימוס אומר, היי  מעין האגרון, של עיב
אב המעובד החיבור ת חו ׳כ אני/ נ  א׳ בידי כבר לא זה ונתפרסם נתגלה ממנו שקטע אלעבד
ת והוא 13אלדר, ס׳׳ג. של הדקדוק ספר של עיב שווה שהגזרה אלא ר היא בשלמות לא ה

 )תשמ׳׳א(, מה לשוננו, גאון׳, סעדיה רב של מדקדוקו תקציר אלעבראני, נחו ׳כתאב אלדר, א׳ .13
 צ סיני, העברית/ הלשון דקדוק - אלעבראני נחו ׳כתאב אלוני, נ׳ גם ועיין .132-105 עמ׳

קא-קכז. עמ׳ )תשמ׳׳ב(,
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דותן אהרן

 בתפיסה עקרוני הבדל מעורב שכאן אלא קיצור, ושם הרחבה לפנינו שכאן רק לא נגזרת.
 שהוא חיבור לפנינו כאן כזה. שוני אין ושם הדיבור, את עליו ארחיב שעוד הדקדוקית,

 דקדוק ספר של ותמצות קיצור ושם שנזרע, מילון של לזרע ונוף ענפים הצמחת בחינת
 לא כאן והתוספות תוספות, בלא להרחבה לה אפשר אי הטבע בדרך פרטים. ושופע מקיף

 נוסף. הבדל וזה - מקוריים בפירושים גם אלא באות, הן והביאור ההרצאה בדרך רק
 לציין חשוב ברס״ג ב׳ אנונימוס של לתלותו סמור המקורי. מן מעט לא יש שלפנינו בחיבור

בעלמא. לקטן מילונאי הוא אין עצמאותו. את גם
 ויש זולתו, בכתבי דוגמתם מצאנו שלא פרשנות, חידושי המחבר מחדש ערכים בשבעה

מקוריותו. על ללמד כדי בהם
 מרצפת אומרים ויש בנאים כף = בלאט׳ וקיל מאלג ט( מג, )יר׳ א(׳מלט

b- הרגילים הפירושים לעומת לעיל(. )ראה io,. אברהם, בן דוד "מלט׳)כך באמת שהוא 
 וטמנתם גדלות אבנים בידך ׳קח הפסוק בתפיסת מעניין חידוש כאן יש ואחרים(, ג׳נאח אבן

 חומר כשם לא ׳במלט׳ תופס "המחבר בתחפנחס׳. פרעה בית בפתח אשר במלבן מלט3
 זה שפירוש להיאמר, האמת ניתנה האבנים. הוטמנו שבעזרתו הכלי כשם אלא הבניין,

 בשם המובא חליפו, ולא זה פירוש לא המקובל. הפירוש מאשר יותר העניין את הולם
אחרים. במקורות לי נמצאו יפה(, מתיישב הוא )ואף אחרים

 ׳בלק מוסיף והוא כופף. עיקם, **>£־= 'יעוגי ח( ה, טו: א, ראשו)ויק׳ את ׳ומלק ב(
=אלב׳ יבתדל אלמ ואחד ומלק  במחלוקת 14בבי״ת(. תתחלף המ״ם הם, אחד ומלק בלק )

 מקום ומכל מיוחדת, בדרך המחבר הולך לעיל( זו)ראה מלה בפירוש הפרשנית־הלכתית
 מה על־פי וכיפוף, עיקום מלשון כך, שפירש נראה הקראים. כדרך שחיטה גורס אינו

 נמצאה לא זה בפועל שגם אלא ב-מ, של השכיח החילוף בהנחת בלק, הפועל את שפירש
15זו. משמעות לי

 נראה כן אם אלא מוזר, פירוש מןבר. ריק = שי׳ מן באלי ועוד( ד ה, ׳ממש)ביצה ג(
 ועוד( ו יג, ממש׳)אהלות בה ׳אין ועוד(, ע״א צג ממש׳)שבת בו ׳אין הביטוי לכל תרגום בו

וכיו׳׳ב.
=ישראל׳ בני עלי פוק מן אלנאזל מן כלפטה ועוד( לא טז, ׳׳מן)שמ ד(  כתיבת )
מן. לתיבת זאת אטימולוגיה מצאתי לא ישראל(. בני על למעלה מן היורד ׳?ן׳,
 המלה את תופסים הרגילים הפירושים חלק. מנה, = נציב׳ ח( סא, ינצרוהו)תה׳ ׳מן ה(

 בפירושו עזרא אבן בשרשים, ג׳נאח אבן אברהם, בן דוד כך - מקוצר)מנה( בציווי כפועל
ואחרים.

 אלא אלה אין למעשה סיבב)גרם(. כיוון, = וסבב׳ וופק א( ב, דג)יונה אלהים ׳רמן ו(
אלה. בפעלים תרגם לא איש אך המפרשים, מרוב נבדל אינו ובכך זימון, לשונות

המחבר קשר. כולם = עקד׳ גמיעה טז( לא, ׳מעל)במ למ^ר ה(, לא, ׳וימסרו)במ׳ ז(

 של בזכותו דונש אל תם רבנו דברי ראה אך אתוון. בחילוף אלה פעלים שני זיהוי מצאתי לא .14
 לונדון פיליפובסקי, מהד׳ מנחם, על דונש בולק׳)תשובות עורף במול המולק כי ׳אמרת מנחם:

(.75 עמ׳ ,1855 ואדינבורג
ש׳ מפרש בתפסיר רס׳׳ג .15 ה א(: כד, ׳ובולקה׳)י ק בקע(. ]דלת[, בכוח פתח = ) יגל
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ת מראשית ת המילונאו העברי

 אך לז(. כ, הברית׳)יח׳ ס.ךת1׳ן גוזר שהוא כשם קשר, = ׳אסר׳ מן אלה פעלים אפוא גוזר
 אין ואחרים(, רד׳׳ק ג׳נאח, אבן חיוג/ הוא)כך מקובל ׳מאסרת׳ על־פי מסרת פירוש בעוד

בתיו. אלא בך מתפרשים ולא כך נגזרים הנזכרים הפעלים
 ולהסתפק המקור את בנאמנות למסור השואף בחיבור מקומה יכירנה לא כזאת מקוריות

 כי אף רס׳׳ג, של מפירושיו הרבה וקיבל האגרון על חיבורו את אמנם ביסס המחבר בכך.
משלו. וחידושים בפירושים לו רב ידיו אך כולם, את לא

★

 עם אחד בקנה עולה אינו החיבור, של המילונית־פרשנית הבחינה מתוך העולה הממצא,
 לידינו שהגיע המילון קטע רס״ג. מעם מתפלגת דרכו את אנו רואים כאן הדקדוקי. הממצא

 השורש, אל המחבר של גישתו בו לנו משתקפת כן ועל מ׳׳ם, האות מן חלק למזלנו, מכיל,
העלולים. השרשים בתפיסת בייחוד

 תחילית. מ״ם בראשן שיש העלולים, השרשים מן צורות בשמונה אמורים הדברים
 בה. הראשון העיצור היא והמ׳׳ם היא תלת־עיצורית הערך מלת בכולן

הן: והרי
 כאן אותה מקשר אינו המחבר מן'?!ולוף. גזורה והיא ׳מלן/ בערך מובא ח( א, מלונה)יש׳ -

׳לן׳. הפועל עם
 סאקט מ לף פיה ׳ואלאצל :מוסיף והמחבר ׳מלף/ בערך מובא יא( לה, מלפנו)איוב -

=מנה׳ יד( נה, ומיודעי)תה׳ אלופי  ממנו(. ומיודעי׳ ׳אלופי נופלת. המ׳׳ם ׳לף/ בו והיסוד )
 שהכיר מכאן, להסיק מותר שמא היסוד. שהוא ׳לף/ הדו־עיצורי השורש אל אפוא קישר

 תלודעיצורי, רחב, שורש והוא הנתונה המלה יסוד שהוא האחד - שורש של טיפוסים שני
 אב־שורש, או ארכי־שורש מעין השורש, יסוד - והאחר נשמטים, נופלים, חלקים יש ובו

לף׳)ולו אב־השורש דידן בנידון אחדים. שורשים של ביסודם מונח להיות עשוי הוא אשר  ׳
 שורש מהם אחד לכל אך ׳אלופי/ ושל ׳מלפנו׳ של ביסודם הוא ׳אצל׳( קורא הוא

א15אחר. תלת־עיצורי
מן :מפרש והוא ׳מלץ/ בערך מובאים כג( מב, המליץ)בר׳ כג(, לג, מליץ)איוב - לץ׳. ׳
׳מנד׳. בערך מובא כד( ז, יג; ד, )עז׳ מנךה -
 המקובל, על־פי בו, המ״ם שכן כדין, והוא ׳מנח׳. בערך מובא ועוד( ג ד, )בר׳ מנחה -

 ספק אין יג(׳׳. א, )יה׳ ,6מניח מן ועוד( ט ח, ׳׳מנוח)בר׳ גם מובא ערך באותו אך שורשית.
ח/ באב-שורש מדובר כאן שגם  ההיקש מן עליו ללמוד אפשר אך כאן, נזכר אינו שאמנם ׳נ

)מנח(. שורש לאותו מתאימים )נח( אב־השורש ערכי כל כאן ׳מלץ׳)לץ(. הערך אל
שב והוא ׳מנר/ בערך מובאים ועוד( לא כה, ׳)שמ מנורת (,17טו כח, )דה׳׳א מנורה -

על גולדנברג, ג׳ )ראה סרוק בן מנחם בדברי המסתמנת תפיסה אל התקרבות כאן יש א.15  השוכן ׳
ואכמ׳׳ל. (.286-285 ׳עמ )תש׳׳ם(, מד לשוננו, העברי׳, והשורש החלק

 המחבר של מתרגומו אך לענייננו, חשיבות לכך ואין יא(, ה, )קה׳ ®ניס שיהא אפשר הניקוד .16
שבפנים. הניקוד את להעדיף שיש נראה

שמות. שבספר אותם ולא זה, מקום מראה העדפתי המלא הכתיב בגלל .17

123



תן אהרן דו

ר/ ׳מן ומסביר  לערך במקביל הכול - ועוד( ז יז, אורגים׳)ש״א ׳כ^נור לערך ומוסיף נ
אב״השורש. את פירש שכאן אלא הקודם,

׳מסל/ בערך מובאים ועוד( ח לג, )יש׳ ?!סלות ועוד(, טז יא, )יש׳ מסלה -
׳מסף׳. בערך מובא ועוד( כה כד, )בר׳ מקזפוא -

 מהסס אינו סעדיה שינוי. תכלית רס׳׳ג של מדרכו שונה זה בעניין מחברנו של דרכו
 באגרונו אנו מוצאים מ׳׳ם ובאות ומעלה, אותיות ארבע בעלי שמות ערכים כראשי להביא

 הערך ל׳׳ה משרשי ע׳׳ע, מן מחלה עו״י. משרשי מקום מנור, מחול, מדון, הערכים את
 שחזרה כפי שמות, מילון מילונו בהיות מצחת. - שרשית ובמ׳׳ם מל׳׳א, מחאה עצמו, מנךה

 בצורה כלומר, כהוויתם, העצם שמות את מביא הריהו 18גולדנברג, אסתר והוכיחה
 צורנית בתבנית טבועה רס״ג של בתפיסתו היסוד צורת ואין היסוד. צורת בעיניו שנראתה
 יהיה אשר אותיותיו מספר יהא עצם, שם כל ערך ראש להיות כשר כך ומשום כלשהי,
מהומה(. מןךק, )למשל
 יותר בו יש כן אם אלא אותיות, משלוש יותר ערך ראש אין מחברנו. של גישתו כך לא

 חח מנלם(, )מליר, הנוספת האות איזוהי להחליט ידע שלא או שרשיות אותיות משלוש
 להגיע כדי בצורות, לקצץ חש ולא אותיות, שלוש להציג שאף •לעולם יחיד)מסוה(. מחריג

תלת־עיצוריים. יסודות אל
 בספר עליו העיד עצמו הוא הרי רס׳׳ג. בידי גם נקוטה זו מעין דרך מצאנו לכאורה

=אלממת׳ ידכד אן אלעאדה מן כאן כמא לענה מן לען ׳ואשתקקוז הגלוי:  וגזרתי )
 לרוב, באגרונו שגזר מצאנו וכך 19זכר(.. מנקבה לעשות המנהג שהוא כמו לענה מן לען
 מן גבן כגון באגרונו, א׳ אנונימוס גם נהג וכך אגודה, מן אגד חרב, אבחת מן אבח כגון

 אלא ׳מנח׳. בערך מנ$ה שהביא מחברנו, של דרכו אף באלה כיוצא חרפה. מן חרף גבינה,
 כך יסוד, היא כאילו בתחילית המ׳׳ם את ועשה השיטה, מן והרחיק הפליג הערכים שבשאר

מסף. מסל, מנר, מנד, מלץ, מלף, מלן,
 מענה, מן מען מחנה, מן מסן הפייטנים, כדרך בפיוטיו, שגזר לרס׳׳ג גם מצאנו אמנם

 עדיין לרס׳׳ג באגרונו. כאלה צורות הביא שלא אלא וכיו׳׳ב, מעלה מן מעל מעשה, מן מעש
 מלשון יסוד צורות לבין השיר, מליצת לצורך כך שנטבעו פיוטיות, צורות בין הפרש היה

 סיומי את ולהשמיט לקצר מותר המילון בערכי במילון. ערכים לשמש הראויות המקרא
 אין אך אחזה(, רוכל, אבקת :ערכיו למשל, השווה, סעדיה, עשה תמיד לא זאת הנקבה)וגם

הצורה. של היסודי המבנה את לשבש
 שאיפה מתוך רס׳׳ג. של מתפישתו זה נוסף צעד להרחיק לעצמו היתר ראה מחברנו

 רק לבוא הוכשרו כאן שעד צורות, במילון להביא חש לא הערכים של המבנה לאחדות
המפייטים. בקהל

 מהשפעת כאן שיש אלא שגרמה, היא המילונית האחדות אל הנהייה רק שלא ונראה
ספק כל אין השורש. תלת־עיצוריות בדבר ימים באותם מנשבות שהחלו החדשות, הרוחות

.8 הע׳ לעיל ראה .18
 ׳עמ (,6 )הע׳ הנ״ל במאמרי בכך דנתי קפט. ענד )תרנ׳׳ב(, ה לראשונים, זכרון הרכבי, א׳׳א .19

171.
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ת מראשית העברית המילונאו

 - לאוזניו גונב כנראה משהו אך לפרטיה, חיוג׳ של השורש תורת את מכיר איננו שהוא
 אך הוא, אותיות שלוש בן הוא גם העברי שהשורש החדשה, התגלית על השמועה רק אולי
העלולים. השרשים מן אחד בכל אותיות שלוש אותן הן מה לקבוע כדי הדרוש הידע ללא

 בן ודוד מנחם של בדורם עדיין מחברנו עומד הדקדוקיים מושגיו מערכת מבחינת
 כן ועל המלה, של וגזירותיה נטיותיה בכל המתקיימות באותיות היסוד את הרואים אברהם,

 בגישתו אך ה׳אצל׳. את בהם רואה שהוא נר, לץ, לף, כמו דו־עיצוריים, יסודות מכיר הוא
 מילונו את להלביש מנסה והוא ותלמידיו, חיוג׳ של במחיצתם לעמוד הוא מנסה המילונית

 על זה למחבר שהצענו הזמן, את יפה הולמת זו תמונה תלת-עיצוריים. שרשים של במעטה
 המחצית ולומר: עכשיו לדייק מוטב ושמא - העשירית המאה אמצע - פרשנותו סמך

העשירית. המאה של השנייה
 שהלך הוא, ברור הערכים מן חלק לגבי תלת־עיצוריים. שרשים - היטב לדייק יש

 הם אין שלשיטתו במקום אף ערכים, כראשי עצם שמות והביא רס׳׳ג של בדרכו מחברנו
 נמנע שלא עם (,20®?ע ח,$8 כגון ערכים לגבי להניח יש )כך הראשוניות היסוד צורות
 לומר, הכרח אין אבל לומר, ניתן הערכים מן חלק לגבי ממך׳(. ׳מנע )כגון פועל מערכי

 הדבר מימוש שבדרך אף־על־פי ׳מלק׳(, בערך מלק שמניות)למשל בלתי צורות שהעצים
 עצם שמות בהן לראות בדוחק, היה, שיכול צורות, ויצר מרס׳׳ג, קרובות לעתים הרחיק
 מנחה גם ׳מנח׳ כמו בערך מביא הוא כאשר ואולם וכיו׳׳ב(. מסל מלן, המילון)כגון לצורך

 ארץ מלחים, תמלח, במלח נמלחו, כעשן ממלח, - ׳מלח׳ בערך מביא הוא וכאשר מנוס, וגם
 וי?!לך ישפר)הארמית(, מלכי - ׳מלך׳ בערך מביא הוא כאשר או מלוח, היכלא, מלח ?!לחה,

 דרך ?לכין, למחות הארץ, ממלכות )?לו, וימלוי מלך, מלכו, )הארמית(, אמלכינף לבי,
 העצם לשמות הערכים בראשי מתכוון שהוא הדעת על יעלה לא פירושו(, לעיל קמלך)ראה

 לכל המשותפות האותיות של המופשטת לתבנית כוונתו כורחנו על אלא מלך, מלח, מנח,
לשורש. כלומר אלה,

 וגם מליות, גם פעלים, גם שמות, גם בחיבורנו בו יש - דברינו בראשית שאמרנו הוא
 של כאגרונו שמות כולו אינו הוא - אפוא אחיד אינו הערכים ראשי של אופיים שרשים.

 כולו אינו אף כמותו(, הערכים בטוהר דבק ולא ממנו הרחיק א׳ אנונימום רס״ג)וכבר
 שלב בכך אף בו. יש מזה וקצת מזה קצת אלא ג׳נאח, ואבן חיוג׳ של כספריהם שרשים

התלת־עיצוריים. השרשים מילונות אל והתקדמות שיטות, שתי בין מעבר
 נחלת העבר, במוסכמות שרגליו ביניים, כאיש ב׳, אנונימוס מחברנו, אפוא לו עומד

 חיוג׳ יהודה של מדרשו מבית זמנו, של ההווה בחידושי וראשו אברהם, בן ודוד מנחם
 של סדרה שנה. סדריה שני על משנתו כל את שלא אלא (,21הלוי אדניה משל אף )ושמא
 האותיות התחלפות וחוקי הנעלם הנח תורת של סדרה ידע, השורש תלת־עיצוריות תורת
 של התפתחותה בתולדות חשוב נדבך ועושה בתווך עומד מילונו נמצא ידע. לא בנחים

העברית. השורש תפיסת ושל העברית המילונות

אה, וייסע הפועל וד0י ״ג0לר הוא ׳מסע׳ .20  S.L. Skoss, Saadia Gaon, The Earliest Hebrew )י
9 .Grammarian, Philadelphia 1955, p.) פי שיסודו ספק אין מחברנו לדעת על־ סע׳)  מנהגו ׳

וכד׳(. מלץ מלף, בערכים
בסימן עצמו את מכנה שהוא כפי גאון, סעדיה רב נגד התשובות מחבר את לכנות מעדיף אני כך .21
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תן אהרן דו

לדפוס: המסירה בעת תוספת

 בו יש (1504 נויבאואר קאטאלוג - Or. 79 )אוקספורד עתיק מילון של אחר כתב־יד
ר וידידי לתלמידי טובה אני מחזיק שלפנינו. לקטע דומים ופירושים ערכים  בקר, דן ד׳

 בין לדמיון אוזני את העיר מתקדמים ללימודים במכון זה נושא על הרצאתי שבעקבות
 במהדורת להשוואה בו שהשתמש כתב־יד, אותו לבין זה, מקטע שהבאתי הפירושים,
 ואכן, המשנה(. מן ולחלק למקרא אנונימי מילון כינהו: יח, ׳בעמ )שם,22שלו ה׳רסאלה׳

 שלנו. שבקטע המילון של ומעובד מורחב נוסח הריהו ההוא שהמילון נמצא עיון, לאחר
 אך ערך, כל בתוך המובאות בפרטי וגם ממנו יותר בערכים משופע אוקספורד( )כ״י הוא

 למעלה ממדיו, בשל זה. במאמר שנדונו ומאפיינים, חשובים פרטים וכמה כמה בו חסרים
 כמחצית בו השלם)יש החיבור לבחינת נרחבת אפשרות זה כתב־יד מציע דפים, מחמישים

 שהם במקום הנוסחים שני השוואת אגב המילון את לפרסם אפוא מקום היה המילון(. ערכי
 אינו וחלקו לקריאה מאוד קשה רובו ביותר, גרוע אוקספורד כ״י של שמצבו אלא חופפים,

 השוואתו, אגב שלנו הגניזה קטע את לפרסם אני מתכוון אחר במקום כלל. לפענוח ניתן
אוקספורד. כ״י עם האפשר, במתת

ר ספ טכני) ר מ מנ  ברסלאו שרטר, ,מהד גאון, סעדיה רבי על לברט בן הלד דונש תשובות ה
 שרמז כפי התלת־עיצוריות, תודת של ראשונים סימנים זה בספר מתגלים כידוע (.3 עמ׳ ,1866
 האולת משינת מעט הקיץ הלוי אדונים ר׳ ׳רק :,ברורה ׳שפה בספר עזרא אבן אברהם ר׳ כבר

 הנוח ,אותיו להכיר חיוג הנקרא דוד ב״ר יהודה ,ר עיני את אלהים ויפקח האלות(... )בנדפס:
מהד ,,ומתחלפי ,ונעדרי ,נוספי הם ואיך  שם סקוז, גם וראה ע׳׳ב(. כה ,1839 פיורדא ליפמאן, )

.65 ׳עמ (,20 הע׳ )לעיל,
.4 ,הע לעיל, ראה .22
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