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 רוזנברג חיים ע״ש היהדות למדעי הספר בית של מחקרים קובץ
 אנטין וסאלי לסטר ע״ש הרוח למדעי הפקולטה

ז״ל דורף משה ע״ש הקרן בסיוע לאור יוצא

דורף משה

 תשמ״ח בתשרי בי״ב לעולמו והלך (2.6.1907)תרפ״ז בסיוון בכ׳ בפולניה נולד דורף משה
(5.10.1987.)

 יהלומים. לעיבוד מפעל אחיו עם הקים ושם לבלגיה היגר בצעירותו
 בד וטיפח. שהקים התעשייתי במפעל התממשו והן והעשייה היזמה יחדיו חברו באישיותו

 במקורות הדעת להרחבת בלתי־נדלה וצימאון רוחנית ועצמה עושר אישיותו את אפיינו בבד
היהדות. מורשת

 היהדות מדעי שעניינם ובכינוסים לימוד בחוגי פעילה השתתפות השתתף דורף משה
 העולמית היהודית ובחברה בישראל המקרא לחקר בחברה חבר והיה המקרא חקר ובמיוחד

לתנ״ך.
 ומגוונים רבים למוסדות רחב־־לב ונדבן מסור משפחה איש הבדיות, על וחביב אהוב

״ בישראל.
 משתכחין ולא דאבדין על חבל

לזכרו נפש זו תעודה תהא־נא
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הערבית־היהודית בתרבות מפגשים
הביניים ימי של

 לחקר החברה של הרביעית הוועידה דברי
הביניים ימי של הערבית-היהודית התרבות

בעריכת

בן־שמאי חגי בלאו יהרשע
קרמר יואל פרידמץ עקיבא מרדכי

תשנ״ח • תל־אביב אוניברסיטת



הסדרה מערכת חברי

 אמית יאירה
 שלמה בן יוסף

 גופנא רם
 דותן אהרן

כהן גגריאל

ניבי יהרדה
 פרידמן עקיבא מרדכי

 שביט יעקב
שביט עוזי

ש״ם- קהיר, גנמת חקרי 1980ת — ראשון ר
מ״ב־ במקרא, עיובים ש 1982ת — שני ר

 ובפרשנרת חז״ל בלשון התלמיד, בספרות מחקרים
שמ״ג- המקרא, 1983ת

— שלישי ר

שמ״ו- היהדרת, במדעי מחקרים 1986ת — רביעי ר
שמ״ו- עברית, בספררת מחקרים 1986ת — חמישי ר
שמ״ח- ובערבית, בעברית מחקרים 1988ת — שישי ר
שנ״א- היהדרת, במדעי מחקרים 1991ת — שביעי ר
שנ״ב- עזרא, אבן אברהם של ביצירתו מחקרים 1992ת — שמיני ר
שב״ה־ העברית, בלשון מחקרים 1995ת — תשיעי ר
1996תשנ״ר- היהדות, במדעי מחקרים — עשירי ר
שנ״ו- האגדה, במדרשי מחקרים 1996ת — אחד־עשר ר
ההלניסטיודרומית, בתקופה היהודית התפרצה — שנים־עשר ר
״ז־ שנ 1996ת

״ז־ ישראל, ובמחשבת בהלכה רמשפחה אישות שנ 1997ת — שלושה־עשר ר
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 שמררות הזכויות כל
תל־אביב לאוניברסיטת

ירושלים בע״מ, ׳גרפית׳)׳גרף־חך( בדפוס ונדפס סרדר



העניינים תוכן

ז הקדמה
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1 גאון סעדיה ר׳ לתרגום וזיקתם חמש־עשרה
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סעדיה רב לפי ההגשמה דחיית על הערות — כמשל תאוריה

»»
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 הספרדי שמואל בן יצחק ר׳ של הערביים ופירושו תרגומו

57 לרס״ג בחךף לפי אם לתוכחה

כאן ג׳פרי
 מוסלמיות ועמדות המקרא טקסט על אלקרקסאני דעות

69הקוראץ טקסט כלפי מקבילות
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ה מ הקד

 של הזה בכרך נידונים הביניים ימי של הערבית־היהודית בתרבות שונים מפגשים
 היסטוריה וספרות, לשון והגות, הלכה בענייני מחקרים הללו במפגשים ׳תעודה׳.
 קדומים ואורחות־חיים מסורות של הסגולית ההתפתחות את מסרטטים הם וכלכלה.

 זרמים ובין והערבים היהודים בין הפוריים המגעים תולדת חדשים, נטעים ושל
תימן. ועד מספרד התיכון, הים בארצות היהודית החברה בקרב ותנועות
 של הרביעית בוועידה שנישאו בהרצאות כאן המתפרסמים המאמרים יסוד
 באוניברסיטת שהתכנסה הביניים, ימי של הערבית־היהודית התרבות לחקר החברה

 באוגוסט 16-13)תשמ״ט באב בי״ב-ט״ו שבירושלים, בן־צבי ובמכון תל־אביב
 אך הוועידה, התכנסות לאחר רב לא זמן למערכת נשלחו המאמרים רוב (.1989

 אורך על התודה ולהם הסליחה המחברים עם גרמן. שהזמץ מסיבות פרסומם נתעכב
הנאה. הפעולה שיתוף ועל רוחם

 לנו שסייעו מי לכל טובה מחזיקים אנו המוגמר, על לברך אנו יכולים שכבר עתה,
 רואה הנכבדה שבתמיכתם ז״ל, דורף משה ע״ש הקרן מנהלי הספר: במלאכת
 ;לרנר מ״ב פרופ׳ ;היהדות למדעי הספר בית ראש ניני, יהודה הפרופ׳ ;אור ׳תעודה׳

 בית מזכיר שפיגל, גדעון מר ;לדפוס הספר בהבאת הרבה שנתייגעה רייך נורית
 מלאכה שעשו ועובדיו ׳גרפית׳, דפוס מנהל חן, שמעון מר היהדות; למדעי הספר

נאמנה.
הברכה. על כולם יעמדו

המערכתתשנ״ח לעשור כסה בין


