פרק ד
) ד ,א (
)א( ַו ַ ּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ַו ּיֹאַמר .א ̇גאב אליפז | אלתימני וקאל.

א 12א

קאל איוב מא קאלה מן יֹאַבד י ֹום )איוב ג ,ג( אלי | א̇כר אלפצל ולם יכן ענדה אן עליה ל45 4א
פי ̇דלך ̇דם ולא לום וכאן אליפז וגירה חא̇צרין וסמעו כלאמה מן אולה אלי א̇כרה | ר48 1ב

פחצל ענדהם אנה מ̇דמום פו ̇גב ענדהם אן לא ימסכו ענה והו אן יערפוה אן אללה
 5לם יפעל בה ̇דלך אלא ל̇דנב סלף מנה ויוב̇כוה עלי כלאמה ויסתעטפוה וישירו עליה
באלר ̇גוע אלי אללה חתי יקבלה וירדה אלי אפ̇צל ממא כאן עליה קדימא .וענד מא
ו ̇גב ̇דלך ענדהם אבתדי אליפז מן בינהם | א̇ד כאן א ̇גלהם אמא פי אלסן ואמא פי ל26 2א
אלחכמ̈ה וקד ו ̇גדנא בלדד וצופר סלכו מסלכה וא̇כ̇דו א̇תארה וי ̇גב אן נ̇דכר אלשי אל̇די
מן א ̇גלה עתב עליה וא ̇גאבה פנקול אנה למא סמע מנה י̇דכר מא נזל בה ולם יקרן
̇ 10דלך בשיין אחד׳ הו אנה לם י̇דכר צדוק הדין ואלב׳ הו אנה | לם | יעתרף ב̇דנב פלמא א 12ב ל45 4ב
| לם י̇דכר שי מן ̇דלך צעב עליהם פו ̇גב ענד ̇דלך אן יבתדי אליפז ויתכלם במא ענדה והו נ34 1א
אמרא ללה.

) ד ,ב (
)ב( ֲהִנָּסה ָדָבר ֵאֶליָך ִּתְלֶאה ַוְעצֹר ְּבִמִּלין ִמי יוָּכל .אליס אן ̇גרב אליך כלאם תע ̇גז וחבס פי ר49 1א

אלכלאם מן יקדר.
 15קאל אליפז יא מן תכלם בה̇דא אלכלאם אליס לו אן אללה ִנָּסה ָדָבר ֵאֶליָך יטאלבך
וינא̇טרך עליה אליס תע ̇גז ען ̇גואבה ותנקטע ען אל ̇גואב וית ̇גה אי̇צא אנה ישיר בה אלי
כל מן ח̇צר מ ̇גלסה אליפז וגירה | פקאל לו אן ואחד מן אלחא̇צרין נא̇טרך לע ̇גזת ען ̇גואבה ל26 2ב
לאנה יקטעך .וקו׳ ַוְעצֹר ְּבִמִּלין ִמי יוָּכל יעני מן יקדר יחבס ען מ̇כאטבתך פאן אלדין יו ̇גב
̇דלך.

 4פחצל—ל 4ר1׃ חצל ‖ .מ ̇דמום—
 3וסמעו—ל4׃ יסמעו.
 1אלתימני—כאן מתחדש א.
 9עתב—ל4׃ עתבו; ר1׃ עתבו)?(.
 6אללה—א׃  +עז ו̇גל; ל4׃  +תע׳.
ל 4ר1׃ מא ̇תום.
‖ וא̇גאבה—ל4׃ וא̇גאבוה ‖ .סמע—ל4׃ סמעו 10 .אחד׳—א נ 1ר1׃ אחדהמא; ל4׃ א׳ ‖ .הו—
ל4׃ חסר ‖ .ב ̇דנב—ל4׃  +ו ̇כטא 12 .אליפז … ללה—ל4׃ חסר 15 .בה ̇דא—א׃ בה ̇דה ‖ .אן—
א׃ מן ‖ .יטאלבך—א׃ יטלבך 16 .יטאלבך וינא ̇טרך—ל4׃ וטאלבך ונא ̇טרך ‖ .ותנקטע—א נ1׃
ותקטע 17 .מ̇גלסה—ל4׃  +מן ‖ .נא ̇טרך—א׃ נא ̇צרך ‖ .ען—ל4׃ מן 18 .לאנה—א׃ ותקטע
ען אלאנה קו׳ ‖ .פקאל … יקטעך—ל2׃ תוספת בשוליים; ר1׃ חסר ‖ .וקו׳—ר1׃ וקולה ‖ .פאן—ל4׃
לאן.

© koninklijke brill nv, leiden, 2019 | doi:10.1163/9789004417205_009

87

פרק ד

)א( و ياعن اليفاز هتيّ ماني و يوّ مار ] ַו ַ ּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ַו ּיֹאַמר[ .فاجاب اليفاز التيماني وقال.
قال ايوب فصل يو بذ يوم ]יֹאַבד י ֹום )איוב ג ,ג([ ولم يكُن عنده ان عليه في ذلك ذم وكان
اليفاز وغيره حاضر ين وسمعوا كلامه وكان عندهم انه ماثوم فوجب عندهم ان يجيبوه عن
كلامه و يعرفوه ان الله لم يفعل به ذلك الا لذنب سلف منه و يو بخوه على كلامه و يستعطفوه
و يشيرون عليه بالرجوع الى الله حتى يقبله و يرده الى افضل قديم زمانه فابتدى aاليفاز اذ كان
اجلهم او اسنّهم او اعلمهم وقد وجدنا بلداذ وصوفار سلـكوا مسلـكه واخذوا اثارهb

 aفي الأصل :فابتذى ،والمقصود :فابتدأ.

 bهنا تنقطع المخطوطة.

