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,חרזמהיעדמלהירגנוהבלארשיימכחברקבשיהדחימהיטנ

,תיחרזמהפיפכבהירגנוהידוהיםירגדחאדצמ.רבדלומרגתוברתובסו

שחכתהאלש,תיברעמההפוריאבדיחיהםעהםהץראהיטילשםירי'גמהיכ
םינפלותאאיבהש,הקיתעהותפשתארמשםא-יכ,יחרזמהואצומל

ינשדצמ.חרזמהימעלויתונוכתבבורקםגראשנו,תובחרההיסאתוברעמ

תצקמבדועררושהבש,תידוהיהנוכשבןאכלארשיימכחםיאצמנ
םידוהי.ברעמהתוצרארתיבםלועהןמירמגלרבעשהז,קיתעהספוטה

לשודוסימתוידומלתתובישי,ודחיהפםיבשוי"םיגולואינםידוהיוםיקודא
אל.שדחהגוסהמםינברלשרדמ-יתבדי-לעתומיקתמ"רפוס-םתחהרבחמ

,םינברםשםגשי–הירגנוהבתודהיהלרוגתאםיכתוחדבלבץראה-ימע

םינשלשתודליהתורימזו,םיסמרפסמבםיגלפמםיתב-ילעבותובישי-ישאר

לשתויעדמהםהיתויטנלעהברהועיפשהת"פגוי"שר,"םוגרתדחאוארקמ
תידומלתההבישיהלאםברבםיבורקויהרשא,הירגנוהבםידוהיהםידמלמה

הככ,הלכשההןמזבהיסורבומכ.רשי-אלוארשיןפאבהרות-חירוחירהו

,תיללכההלכשההלכיהלרודזורפןיעמהבישיהםיקרפלהירגנוהבםגהתיה

,תובישיהברקבשהמכחה-יפאושלםיחונרתוי,ברעמב,ןאכויהםיאנתהו

סינכהיתטישהדומלהו,החורלםהינפלםיחותפויהתוטיסרבינואהירעשיכ

םהלהנקה,ארמגהיפדלעודדחתהש,שרדמה-תיבישבוחתוחומברדס

ירוחבלןטשלדמעש,םוקעהלופלפהחכתאשילחהותיעדמתינויגההשיפת

חבשלםעט"הרותה-חירןתנרחאדצמו.יעדמהןויגההיכרדלעחרזמה

םינכתהתטילקתאםהילעלקהוהירגנוהידוהילשחרזמהיעדמרקחמל

וללובתהשםידוהיהתגשהמםגאליממוהפוריאימעחורמםיקוחרה,םייחרזמה

הברהססבמולולצהירגנוהידוהילשיחרזמהעדמההיההזינפמ.םהב

יכובבחהלאהםידמלמהבר.ברעמהתוצרארתיבםהיחאלשותואמרתוי

.יללכהעדמהלארבעמהלחתכלםהלושמשש,תודהיהיעדמתאםהימי

לשינעהךינחה,ירבמוהיה,לארשיתמכחבקסעאלש,םהיניבשדיחיה

תונושלבםידמלמהריבאלםיברםילוטלטירחאךפהנש,שרדמה-תיבו"רדחה

תאןיבמה,ינידמםכחלםגוםייקרוטהוםיינריאהםימעהתויוברתבוחרזמה
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םיררושהםיינחורהוםייתרבחהםימרזבגילפהלעדויהוחרזמהתוצראתוכילה
ומעמקחרתה,םיכלמינפלבצייתהלהכזוםלועבוביטאצישםוימלבא;םש

תודהיהונתואהתכזתאזתמעל."הנחמהןמאציללכבו,ותודליתונורכזמו

תונושלרקחמבהכלהכהחממותויהםעש,ןמפיוק-דודב-תירגנוהה
לכתאשידקהםלסיאהלשתיתדההיפוסוליפהתודלותב.דוחיבוחרזמה

ענמנאלו-"לארשי-תמכחלקרטעמכםיטעמהוייחלשהירופההדובעה

םילעמםניאש,םינשיםיסקנפלשםילבםילעינימלכבלפטלמוליפא

:ל"דשינחורהויבאלשלודגהללכהתאםיקלידכ,םידירומםניאו -"Judaeussum et nihil judaici a me alienum
esseputo".

יעדמהבכוכההיה,ולהמודו

םיקוחרוםינושתועוצקמבםיברהוירקחמש,רכבבאזןימינבריהזמה

תורפסה,םידרפסהםיקדקדמהתורפס,הקיתעההדגאהוהכלהה)הזמהז

תיעדמתלסויה('וכו'וכוסרפידוהילשתיסרפהוברעידוהילשתיברעה

לאונמעןקזהםכחהוברהםגןכו-.תודהיהםוחתבועגנםלכו,היקנ
,תוימשהתונושלהינמכמבםילודגרתויהםיאיקבהדחא,)Low(ףעל

ךכ-לכהאגתמהו"העזגבהיקנה,תימאלה,"הנבלהתירגנוהההלשממהש

השובאלוותמכחויזמהעתרנאל,ותבישהרדהאל,ינוהההרוקמתרהטב

תמאהדגניולגבתאצלןפאםושבהצראלרשאלעאלכבותואבישוהל
םהמלודגהוהלאהםימכחהלכןיבריעצה.החבשבגילפהלץפחאלו

דלוג(ץנגיא:תיזנכשאב)הדוהיקחציאוה,תיללכהתיעדמהותעפשהב
.ולשםיעבשה-לבויתאעדמהםלועבוגגחהתעהזש,רהיצ

,הירגנוהבגרובנסיולהוטשריעב(1850)י"רתתנשבדלונרהיצדלוג

הלודגתוריהמב.םיוצמ־יתלבתונורשכתותואובורכנותודליימיברבכו

,תוימשהתופשהתאדומללליחתהולארשיתרותבתונוגהתועידיולהנק

קיפסהתוטעומםינשב.ןנחמהריעצהלשדומלה-רותךשמנרצקןמזקרו

לודגיפמדמלםשש–היספילב,ןילרבב,טשפדובבתוטיסרבינואהתארקבל
תאשמשהבש,ןדילבו–רשילפ.ל.התוימשהתונושלהעדמברודה
וירובחבםיקרפלהארהולארשייבהואמהיהאלש)יזודלודגהדמלמה

ותויהבורהיצדלוגליכשההלאוידמלמלכמ.(םידוהילהיולגהאנשינמס

הנושארהתיעדמהותדובע."רוטקודראתהתאלבקםירשע-ןב

–ימלשוריהםוחנתיברלששדקה-יבתכשורפרבד-לעהריקחהתיה
תיקודקדהתורפסבהרתיהבחבקסעש,רכבלורקחמגוסבבורקזאהיהאוה

שדלוגזאלפטללכב.חרזמה־תוצראבודרפסבלארשי־ימכחלשתינשרפהו

הנקתמוהשדחהרודהמהתיהוזהריקחירפותירבעהןושלהתריקחברהיצ

איצוהש,יגלבדמלמהלשודוסימתירגנוההןושלבירבעהקודקדהלש

טנצודרותבדמללליחתהשןמזותואב,1872תנשברואלריעצהרקוחה

םיתשוםירשעןבזאהיהאוה)טשפדובברשאהטיסרבינואביטרפ
םאיכ,דבלבםיינושלםירקחמבקפתסהאלריעצהטנצודהלבא.(הנש
;םישדחהוםיקי.ועהםיימשהםימעהלשחורה-ייחקמעלארודחלליחתה

ירבד,קיתעהלארשיםעלשםלועה-תפקשה:ובלתאוחקלםירבדהברה
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לשבחרהולודגהןכתהלכה-לעו,דמחמינפלשהפוקתבםיברעהימי
לשםלועהתפקשה,התוחתפתהתורוצוהינוגלכבתדה–תימלסיאהתוברתה
.הלודגהתיברעהתורפסהו,םלסיאה

-

.הלותבעקרקטעמכוינפלריעצהדמלמהאצמםלסיאהעדמעוצקמב

לכלעורקחמתדוצמתאשורפלדחא-ףאזעונאלםימדוקהםידמלמהןמ

יתפרצהםכחהםנמא.םלסיאהימעלשםייתוברתהוםייתדהםייחהףקה

ןיעבשפת,יסס-ידרטסבליס,חרזמהתונושללשיעדמהרקחמהיבא,ינואגה
תיגולוליפהותדובעלבא,םיברעהלשהמשנה-םלועתאותריצי-חכבוולכש

היהךירצווילותחבןידעהיהשדחהיחרזמהעדמהשןמזב,םינוגה-תבר

חורה-תודלותבלפטליאנפולהריאשהאל,"תישארב,מרבדלכבליחתהל

ידןיסוקםיתפרצה,הפוריאתוצקלכמםיברהוידימלת.חרזמהימעלש
,גטירפ,לגילפםיזנכשאה,ןלס-ידילגנאה,רמרטק,וניר,לבסרפ

קנומהמלשוגרובנרדףסויםידוהיה,יזודידנלוהה,רשילפ
תועוצקמלכמםייחרזמדי-יבתכתאצוהבםיקהבמםימכחויהםתעיסו

תונושלבובתכו,הלאםירפסלשקידמםוגרתבדאמםיריהזותורפסה

יסקלבותוינריאהותוימשהתונושלהקודקדבהברהולפט,תונושתויפוריא

םיינחורהוםיינידמהםימיהירבדלעבותכלואבשהעשבלבא;ןהלשהיפרגוק

זזאלש,הארוה-יארילושענ,םדקהימעלש
ו

םייסרפהוםייברעהתורוקמהמ

רקבלילבמםהינפלשםירפסבבותכואצמשהמתצקןושל-יונשבונלורסמו

ןכתלאםהלשתירוקמההריציהחורמסינכהלילבמוםירבדהירחא

דצמ:ישפחהרקחמלןטשלהדמעםהלשתיעדמהתוריהזה.תותמהתויתואה

הילעתפקמהריקסו,םדיבהבחרהתיחרזמהתורפסהלכהתיהאלדחא

ולצנש,"םינורחא,תרותםיקרפלויהםהידילולגלגתהשםירפסה;םהלהרסח

םגהתיהינשדצמ.םהבשתלסהתאאקודוררבאלוםינושארהירפסתא

ונקש,הפוריאימכחמהשקהדובעתשרודהירב-לעתאזהתורפסהתנבה

תותמתויסלקתונושלדומלתטישיפ-לעחרזמהתונושלתעידיתאםהל

תוצראבחרזמה-תונושלירקוחויההזיבגל.הפשהחורתאוטלקאלו

םברברשא,"הנשיהתירבהבםיחממהםיגולואיתלהברהםימודברעמה

ןושלה-שוחיכ,םירבעהשדקה-יבתכסדרפלסנכהלחכורצעאללודגה

לאתשגלברןמזםירצונהםיגולואיתהוזעונאלשומכו–.םהמבגש

–םותחהרפסכםהלהתיהש,שדקה-יבתכתפוקתלהרחאמהתירבעהתורפסה

דימתאלו)וישרפמוןארוקהתאירקבחרזמהתונושלירקוחםגוקפתסההככ

-רחאמהםלסיאהלשלודגהןינבהידומעבועגנאלו(םהבשםירחבמה

,םימלסומהלשדומלתההז–הילכיאשונו("םיתידחהוא)"הנסהתורפסב

זךותמו,ונלשדומלתה-םילירוטסיההוכרעבוופקהבהמודה
ירעשוראשנה

אליתריציןבומב.הפוריאימכחינפבםילוענםלסיאה-ימעלשחורה-םלוע

,םלסיאהתודלותתאףיקהלושקבוהזללכמםידחאואצישכ–הברהושדח

וקפתסהברה-לעו–האובנירבדהברהםהירפסבולעהדימ,יזודומכ

ץוחמםידמועהםיליכשמה.דיתעביעדמהןינבלםינבלהורמחהץובקב
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ברעיגיהלאםידמלמלשםתדובעבתוארלוטנתימשרהתיחרזמההריקחל

אלאקוד.הדמהןמרתויתוינעיקודקדהבואצמםיקרפלוהטעומהכרבו

חרזמה-תוצראבםהיעסמלוכלהש,השעמהישנאמםאיכ,םידמלמהברקמ

םייחהךותמםאיכ,םידמלמםירומיפמוםירפסהךותמאלםהלולגסו
םידחאוסנ,םהיניבתוכלהתמהתונושלהתעידיתא,םייחרזמהםימעהיפמו

.םיקיתעהוםישדחהםייתוברתהםייחהלעתופיקמותוללוכתוריקסרוסמל

תא,חרזמה-תוצראב(לוסנוק)ינידמןכוסהיהשימ,ןיטשצטוונלראתהככ
םהיתונומאוםמלוע-תפקשה,םהיגהנמ,םידדונהובושיהינבםיברעהייח

"םירישהרישלעשדחרואץיפהלליכשהשדערבעהלעהוההןמשיקהו

תאדמל,הלחתכלרוסיפורפהיהאלאוהםגש,רגנרפשסיולא.ונלש
הכזאלש,די-יבתכבוםירפסבהמוצעתואיקבולהנקוחרזמבםיברעהתפש

ושפנבזעאצמודבלאוהו,םיקזחמהםידמלמהןמדחאוליפאהתומכל

ןכתתריסמבובקפתסהאלוםיכרכהשלשב"דמחמייח,רפסבותכל

םייח-חורדמחמתנוכתלאסינכהלםגלדתשהםאיכ,הילערבעשתורפסה

תעמשמהתאתעדלהצראלולשןוימדה-ףועמםנמא.תירוקמהותריציחכמ
ףוסלבא,ריואבתוחרופתורעשההברהורפסבאיבהךכךותמותיעדמה

ימיירבדויהשומכ–םידמלמהיניעבץוקלותעשבהיהשורפסראשנףוס

ןבא–םייסלקהםיגולוליפהיניעבתצלפמלאוההרודבןסמומלש"אמור
ריומהיהאלוהומכו.םלסיאהתחימצתפוקתויברעהאיבנהייחרקחמבהנפ

(Mur)םתונמואשםידמלמהןמ,דמחמלעלודגרפסאוה-ףארבחש,ילגנאה

םתוריהזתעדלעאלשוהלאלשםחור-תרמלםיברםירבדבתכוךכב

תונומאהתודלותבותכלובלואלמש,רמרקןופדרפלאםג.תיעדמה

תפוקתבחרזמה-תוצראתוברתלעתפקמהריקסוםלסיאבתוררושהתועדהו
עדיאלויברעהקודקדהתאבהאאל,ליכשמלוסנוקקרהיה,םיפילכה

רזכבשחנןכ-לעו,תיברעההרישהלשםינושהםילקשמהןיבןיחבהל

רזגוחתמםהו,חרזמהתונושלבםיחממהםימכחהיניעבשדקהלאסרוהה

תודלותבךרד-ירומלםיבושחהוירפסושענןכ-יפ-לע-ףאו,וירפסלעהשקןיד

תינחורההחירפהוינידמהןסחהתפוקתבםיברעהלשםיימינפהםייחה

תיחרזמההרישהסדרפלסנכנש,קשךירדירפ-ףלודאםגןכו.םהלש

היה,תיחרזמהתונמאהתעידיבלודגרתויההחממה,ויליבשלכתאעדיו

.דמלמאלוןמאוררושמ

ןהתוקוחרםיתעלקרש,תורקיתולגסיתשושפנברבחרהיצדלוג

,הניצמתיגולוליפהנבהוקזחיעדמחכ–דחאדצמ:תחאהפיפכבתורג

חכוקהבמהריצי-ןוימד–ינשהדצהמ;יתטישהךונחהידי-לעהחתפתהש
הלאהחורהתולגסיתש.וינפלאצמרשארמנמהוברהרמחהלשףורצה

ונורכז-חכוריהמהותשיפת-חכלעףסונ,וירובחלכלעןמתוחתאועיבטה

עודיעוצקמלשםירצםימוחתבםצמטצהללוכיאלותומכםדא.קזחה

תוברתהלאהזהעוצקמהתארבחמהיחהרשקהמויניעתאםילעהלו

ךאוירקחמבערפמלןוכאלרהיצדלוגיכ,רמאלונידיבתושרה.תיללכה
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המוקמתא.אצמלףאשםאיכ,המצעלאיהשכ-תיחרזמהתוברתלקרו
.תיללכהתישונאהתלשלשבהילוחרותבהתואעובקל,תימלועהתוברתב

.-"י".ןורשכהלעברפוסהתומדתאובהמגפאלדמלמהתנוכת

הלאשהםוהתלארדוחוףיקמיעדמרקחמלתויוארהתולעמהלכי
"םינומדקהםירבעהלצא,סותמה,רפסב,לשמל,םינושארהוירפסבואצמנרבכ

םירקוחהברש,תיעדמהלאשבריעצהדמלמהלפטובש,הזהרפסה.(1876)

העצהבוהניצמוהחונתיעדמהרבסהבבותכ,ללכבהתואיצמתאולטב

תארותסלוהירוגנס-ירבדב-חותפלחרכהרבחמה.ןינעה-תברתיתורפס
םדקימיבלארשיתודלותבםיחממלובשחנש,םיברםידמלמלשםהיתונעט

תקזחבזאהיהש,ןנורתוגגשתאתוארהלהיהוילע.ומלועתפקשהתנבהבו

הזהםכחהםקעיכחיכוהלו,שדקה-יבתכתפוקתתודלותלשיעדמהנוב

םילכשמתניחבבויניעבויהש,םימודקםיטפשמךותמםיבותכהיטושפתא
יכ,םישחומםיתפומבהארה,הנומאבותדובעתאאלמרהיצדלוג.םינושאר

תיביטימירפה,הנושארהםלועה-תגשהבםייעזגהםילדבההרבד-לעהרותהלכ

תומוצעהויתועידידוסילעתוססבמויתוחנה.ריואבחרופשרדמאיה

הריקחךותמםגוםיברםירפסמולשכרש,תישונאהתוברתהתודלותעוצקמב
ללכב.תיעדמהותרבסוותעד-לוקשלשחכהלכתאהארהןהבו,תירוקמ

לארשי-תפקשהלשםייללכה-םיישונאהםיוקהתאהזרפסברבחמהשיגדה

תוטילשהתויטנהתאהחדו,ללכבםש-ינבתוחפשמתפקשהלשוהמודקה

לארשיםעבתוארל–הרכהבאלשואהרכהבלארשי-תאנשאוהןדוסיש-עדמב

,םלועבהדחימהביטחוזיא,אציוכותמשימשהעזגבםגו,ותאירבתלחתמ

םוקמתאעבקאוה.תוישונאהףוגיקלחראשמותנוכתבהנושרבא

היגולותמהךותב(שדקה-יבתכבהטלבתהשיפכ)הקיתעהתירבעההיגולותמה

,הפוריאימעוהיסאימערתילשהיגולותמלוזלשהסוחיתאררבותימשה

הדגאהםלועםעהלףתשמההושהדצהןיבוהבשדחימהדצהןיבלידבה
,תיזנכשאב)הנששמחוםיעבראכהזבתכנש,הזהרפסה.הפוריאימעלש

ונאו,ןינעה-בריעדמרקחמהזהםויכםגאוה,(תילגנאםגרתךכ-רחאו

עוצקמברהיצדלוגתאהברהםדקאלוננמזלשעדמהיכ,תעדלםיחכונ

שדקה-יבתכיקוספךותמרכזנהורפסברבחמהשרדיכ,אצומשימ.הז
םעלםירז,ילוא,ויהשםייגולותמםינכתונוימדברציוםהבשישהממרתוי

ללכבשרודה,רקחמלשהזעוצקמביכ,יאדובהדוי–םדקימיבלארשי

עקרקלעוילגריתשברבחמהדועדמע,הריציה-ןוימדלשהברמהדובע
ירקוח,וירחאםיאבהלשהתואלותדובעתאתוושהלידהז-יבגלו,עדמה

־יבתכתאוריכהותוימשהתופשהתאהכלהכוניבהאלש,תיללכההיגלותמה

ןיעמםירצמורושאתומדקבםישדחהםידמלמהוא,ינשילכמשדקה

הרעקהתאוכפהש,םתעיסורטלפ,ןסני,סאימרי,רלקניו,שטילד
יפכםדקימיבלארשי-םעלשםלוע-תפקשהםהלורציוירמגלהיפ-לע

םיאיבנבוהרותבואצמנאלשםיקוספדוסילע"תויהלהכירצאיהש

.בלהלעתולבקתמה,תויעדמהתורעשההןיבלדבהההלגתיזאו–,םיבותכבו
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שיבכע-ירוקאלאןניאףוס-ףוסש,הלאלפתיחטתואצמהןיבורהיצדלוגלש

עבקהלרכזנהרפסהןתנאלללכב.עורפםדא־ןוימדםתואשפתש,םינשמ

םלועה-תפקשהלהלכטעמכהשדקמאיהש,תרחאמהתיעדמהותדובעתרגסמב
רואלרבחמהאיצוהומצעהזרפסלשותביתכןמזבםגאלה-,תיברעה
םירפס-השלש

"Beitrage
zur Geschichte der Gelehrsamkeit unter den

Arabern,–
לבא

רבד-לעורפסבהאצמנש,דמלמהלשתילסרבינואההפקשההיכ,רוכזלונילע

ראתשהעשבו,ןמזרחאלבתכשוירובחלכבתרמשנ,תירבעה-היגולותמה
,הברעבדדוברערעובהאראל,ותרוצכםלסיאהוםיברעהםלועתאונל

תאהלגוהלודגהתוישונאהעקרקמותקיניחכתאדימתשיגרהםאיכ

ןיבווניבשתידדההתינחורההעפשההתא,ובשםינוילעהוםיללכהםיעינמה

תומדוקהתונומאהוםלסיאהןיבשםירשקה.םימעהתונומאוםלועהתופקשהרתי

רגיגהלגשםתואןיעמ,דבלבםיינכימםירשקםניאןמזבולתוכומסהו
Washat?"יסלקהורפסב Mohammed aus dem Judentume

aufgenommen,
תודהיהןיב

תונוכתבדחאדצמםינתמה,םיימנידוםיימינפםירשקםאיכ,םלסיאהןיבו

תוחתפתהבםיטילשהםייחצנהםיקחבותישונאהםלועה-תגשהלשתויללכה
תומלענםיכרדםהלםיסלפמהםיינחורהםימרזב–ינשהדצהמו,המשנהייח

לעםירבגתמוםימע-תולובגםיריסמה,ורבחלישונאץובקמ,והערלםדא-ןבמ

חכלשלודגהןורתיהטלבתהוזהשיפתב–.םייעזגהוםייפרגואיגהםילדבההלכ
.וירבחלשםייעדמהתונורשכהלערהיצדלוגלשותריצי

שמשלידןיאותמאלוותיוהכםלסיאהתנבהםשליכ,ןיבהרהיצדלוג
,םייברעהםירפסהתאירקבהברמהעיגיעיקשהלוהפוריאבשםימכח-ידימלת

םתוזירזוםתודיקשלכםעהלאםידמלמירה.דאמברעמה-ימכחלהשקאיהש

הקוחרתיחרזמהםלועה-תפקשהיכ,םרקחמ-אושנלםירזםברבםיראשנ
םג.וילעםינדםהשםלועלרוחס-רוחסםהימילכםיעותםהו,םתגשהמ

תירבעהןושלהירומלחרזמהתונושלירקוחתאתוושהלרשפאהזב

לארשיתריצימרפסהזיא,לשמל,הלאלןמדזנולא.ברעמבשתוטיסרבינואב
תאםישועויהיאדוב,ומגרתלורואלואיצוהלםתעדבהלעוםייניבה-ימיב

ירחאו-דוילשוצוקבםיקדקדמותיעדמההריקחהירישכמלכתרזעברבדה

ויהשםיבעהוםיברהםירפסהלכתורמלו,הברמהחרטהוהשקההדובעהלכ

ידכובשישםוגרתרואלםיאיצומויה,םרקחמלםיעצמאםהלםישמשמ

.םתודלימתירבעהןושלהתאודמלש,חרזמהידוהיינפבקוחצ-תבריעהל

דראודאירבעהקודקדהתיבלכבןמאנההחממהדמלמהתאריכזהליד
,"שדקה-יבתכןושלןינבלעתומכה-יברםיכרכהשלשברפסבתכש,גינק

תושעלשקבטבנןבםעברי:הדגאהרמאמרקחמהזיאילגרלולןמדזנשכו

תיזנכשאבותואסרסוותנבהבלשכנ,"םימשבשםהיבאללארשיןיבהטטק

ושענש,(םייברעהםירישהדוחיבו)םייברעהםירפסהימוגרתםג.הנשמןפאב
וזןיעמתואיגשםיאלמ,הפוריאימכחידי-לע

,

וננמזלשליכשמהיברעהו

טילחהוזהרכהךותמ.ךשחבםיששגמהםימכחלגעליושארםהילעעיני
עוסנל,הטיסרבינואבהרומרבכותויהב,םיעבשהתונשבריעצהרהיצדלוג
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םעבושלוםיינוציחהםייחהתאריכהלתנמ-לעאל,חרזמהתוצראלא

יכ,המדאבםירובקתומלועתולגלותוריפחבקוסעלוא,םיאנעסמ-ירויצ

םימלסומםירומיפמםלסיאהלשםייחה-תרותתא,המשלהרותדומללידכםא

–סנכנםשו,םירצמבתיברעההלכשההזכרמ,הריהקלאעיגהאוה.םיחממ
די-לעשםלסיאהתרותדומללהבישיהלא-הפוריאימכחבדיחיההיההזבו

םימלעמהילגרלבשויהיפוריאדמלמ."רהזא"םשבארקנהלודגהדגסמה
תוצראמירצונגולואיתל,לשמל,המודהזירה,םלסיאהינבר,םי"דתסאהו

אליאדובהז:ןיזולווואזלטתבישילאדומלתדומללךלהשברעמה
יכרדב,ירמגלולהרזומהדומלהתטישבוילגרווידיאצמללוכיהיה

בשהיהו–שביהדומלהרמחבםגוולכשתגשהמםיקוחרהוםינשמהןויגהה
ןוימדכונלשתידומלתההבישילהמודתימלסומההבישיה.ךלהשתמעלכ

םשםגוהפםג.ידוהיה"רדחלתיברעה(תוקוניתלרפסה-תיב)"הסרדמה
םינש-תואמונתשהאלשטעמכדומלהרמחודומלהתטיש,תבשנמםדקה-חור

קרפהלעתודמועהתולאשה,םייח-חורילבתינכימאיההרבסהה,תובר

דומלהןפאואירבהןויגההינפבתוחפטמוהקיטסלוכסהםייקמעבתוללוצ

היהשורדץרמנשפנ-ףרחיכ,ןבומ.ןורכזה-חכימינלכחותמשרוד

םעדחאלספסלעתבשלוהזשרדמ-תיביתלדלעדוקשלידכ,רהיצדלוגל
הריעזהרוצב.תונדשחבוןוהמתבוילעוטיבהש,םימלסומההבישיהידימלת

ליטקנאעודיהיתפרצהדמלמהלשברההשעמהתאהזהשעמריכזמ
ודהירהדעתונכסמםיכרדבדדנוופכבושפנתאםשרשא,ןורפ-וד

דנזהתפשתאשאה-ידבועםיסרפהםינהכהיפמםשדומללידכ,תינופצה

םירוצעמהוםיירמחהםילושכמהלעהרבגתהתעדה-תקושת.הטסבאה-תרותו

הנכהוזיאערפמלםגהתיהרהיצדלוגל–.םהמדועםישקהםייגולוכיספה

ידוהיהדומלתההיהאלש,הביבסבלדגשןויכמ,םימלסומהדומלתתאטולקל

תאתצקמבוהוריכזהםלסיאהלשתויכלההותויתדהתולאשהו,הלרז

ותדובעלהברהכרבאיבההריהקבדומלה,היהישךיא."אתוקנידאסריגה
תיתורפסוהיחהפשרותבתיברעההפשהתאדומללחילצהםשיכ,תיעדמה

דבלאלו,ברעמהידמלמברלרזה,תאזהןושלהשוחתאטלקםש,תחאכ

ןיבהלדמלםגםאיכ,תיברעהתיתדהתורפסהלשרמחהלעםשרבעש

ידימלתתוסחיתהתא,הלשתלבקמההרוסמהתא,תירוקמההתוחתפתהתא

הז-ךותמ;תירוטסיההותיגולוכיספההתעפשהתאוהילאםייחרזמהםימכחה

התיהאלוםייח-חורםלסיאהתדבהצוענהתיחרזמהתוברתהולצאהלבק

ינפמ,ןגוהכובטולשלהלוכיתעדהןיאש,תמיעדמאושנתניחבבדוע

תינויגההתיעדמההשיפתהלא.וכותתאאלווחטשתאקרתשפותאיהש

םדאהלשתינגרואההעידיהושכעהרבחתהץוחמדמועהדמלמהרקוסהלש

לכ.ודיבותרותו"רהזאתבישימאציידוהיהדמלמה.םינפבאצמנה
ךפשויתועידילכתאאלו,תעד-עפשךותמובתכנ,ךכ-רחארבחש,םירפסה
םאיכ,םהלהנמדזנשהכלהבקרםיאיקבויהשםידמלמהברהשעמכ,םהב
י-.דבלוינפלשאושנבתעגונהותעידיתיצמתתאםהבםצמצ
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,"רהזאתבישיברהיצדלוגלבקדבלבימלסומהיתדהדומלתהתאאל

השענותיברעהתורפסהתועוצקמראשבויתועידיתאביחרהםגםאיכ

,םכחל–,םיברעהלשהלודגהתוברתהלכוםלסיאהתעידיבלודגהחממל

ידימלתהנחמבםגוברעמבםידמלמהלהקבוינפלךלהבוטהומשש

.קזחהונויגה-חכתאותובחרהויתועידיתאוריקוהש,םימלסומהםימכחה

,ברעמהתוצראמםיטנדוטס,טשפדובלאךכ-רחאוילאואבםיברםידימלת

םימלסומהןמשרדמה-תיבישבוחו,םלסיאה-עדמתאויפמדומללוצרש

ידי-לעשדחלויעדמהדומלהינפאתאונממלבקלידכ–חרזמהתוצראבש

רהיצדלוגלשתיעדמהותדובע.ןמזהחורבהלבקמהםתרותדומלתתאהז

.םישדחםייחלשםרזסינכהותריקחתועוצקמלכלאו,דאמהירופהתשענ

קיזחמהטעומאוהולשןטקרמאמלכ,םידדצלםינרקחלושולשרקחמלכ

לשמלחקנ.חרזמהעדמבהבושחתומדקתהןמסמרפסלכו,הברמהתא
.Abhandlungenzur:ךרעה־יפלתומכבםילודגםניאש–םירפסהינשתא

"arabischenPhilologie(1899םש-ינשקלח,1896ןדיל,ןושארקלח).וניאםשה

אבםיעודיםיאטבמלשרוקמהתאאל.הלאהםירפסהןכתתאםלוה

ןכתהתאםאיכ,ינויגההןכתהתאאלו,םהלשןכתהתאםאיכ,ונדמללרבחמה

שדקמןושארהקלחה.תירוטסיההותוחתפתהלכב,דאמהבחרתרגסמבישעמה
ץיפמהלאהתולאשהןורתפךותמו,תיברעההרישהלשתועודיתולאשתריקחל

םיארוקםהשוז,םלסיאהןמזלהמודקההפוקתבםיברעהייחלעשדחרוארבחמה

ןושלהימכחלכש,עוצקמהזירההרואכל.(היליה'ג)"תולכסהתפוקת:םשבהל

,הזהרודבשםיקיתוהםיזנכשאהםידמלמהתשלשו,ובושדתיברעה

ובובתכתורחאתוצראמםינושםימכחו,רזלגוןזיוהלו,הקדלנ

תנומתתארהיצדלוגרישעהןכ-יפ-לע-ףאו–,םיניצמוםיפיקמםירקחמ

םנמא.םירקוחהרתייניעמירמגלומלענש,םיבושחםיוקבתאזההפוקתה

ןמזבהתואועבקבלבא,םיברעהלשגעלה-תרישלערקעברבדמרבחמה

רבדמה-ינבלשהמשנהייחקמעלארדוחאוהירה,םיאנתבוםוקמבו

,םדקמםהילעונעמשאלש,םהלשםיעודיםיגהנמלעבכעתמ,םינומדקה

רפסב–.הלאלשןהיתובסלעדמועותועודיתונומאבםרוקמתאשקבמ
ילעב)םיברעהםיליכשמהםירפוסהדחאלשרובחרהיצדלוגםסרפינשה

רבד-לערפסמה,(תיברעהתורפסהוםייברעהםייחהלשדחוימסופט,"בדאה

הנקזלועיגהשםימסרפמםישנאייחמתועידיןומהללוכרפסה."םישישיה

םמצעםישישילםיסחימםתצקמש,םיזורחבתורזשמהלאהתועידיהו,הגלפמ
לשתיללכהתינכתהיפ-לעלכה–םירחאידי-לעםדובכלורבחםתצקמו
הזעוצקמבםייברעהםירפסה

.

,לודגאובמוזהלגמלשידקהרהיצדלוג

לשיברעהספוטהלכמונלבושחאוה)ומצעלהכרבעבוקאובמהו
המשנה-םלועלשדחאאלפנרודמרבחמהונינפלחתפוביכ,(רפסה

םינקזהלאםיברעהסחיתאםיברםידדצמונינפלריבעהאוה:יברעה

תא,הרבחהוהנידמה,תדהייחבהלאלשםדיקפתתא,םינשבםיגלפמה
תאשפת–ןבומכו,'וכו'וכו,"םישישיהתלאשלתורפסהוהרישהלשסחיה
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תיברעההרישהתא.תיללכהתוברתהתודלותלשתוארהתדקנמרבדה
גישהלהיהלוכיוהומכימיב,ןושלהירקוחרתימתוחפאלרהיצדלוגבבח

תיללכהתורפסהלעהתעפשהתאוופקהלכבםעהייחבלודגההכרעתא

תיברעההרישבםינושםירקחמדבלמ?וינוגלכליברעהעדמהלעותיברעה

סחירבד-לעןינעה־בררקחמה,לשמל)םינושםירפסבוםיפסאמבםסרפש

רפסב.השדחהוהקיתעההרישלםירחאמהםייברעהםירקבמהוםיררושמה
יברעהררושמהלש(םירישה-תפסא)ןוידהתארואלאיצוה(אקלח,רכזנה

דלוגלשתיעדמההביתכהתולגסלכמובשיש,בחראובמםעאיטח-לא
תורפסלעתיברעההרישהתעפשהמותעדתאחיסהאלאוה.(1893)רהיצ

השריהלבסודרפסבתירבעההרישהתודלותלתורעהוםירמאמבתכוםידוהיה

םסרפשםירמאמבתיברעה-תידוהיהתורפסבםיקרפללפטללכבו,הבשתיברעה
Revuedes"ןועברבדוחיבו,םינושםיפסאמב études

Julves.,זירפברואלאציש.

לשתיעדמהותדובעללפטןיעמקרויהםירומאהםינינעהלכלבא
תוארלרשפאש,ףקהה-ברדחאעוצקמלשדקמוזהדובערקע.רהיצדלוג

עדמעוצקמ,הפכבלשומתניחבבאוהובשוהדחימהותריציתאוב
רורב,םימלסומהלשתישעמהותינויעהתדהתודלותללוכה,םלסיאה

תודלות,ץוחהןמהילעוטלששתועפשההותירוקמההתוחתפתהתועפוה

םיברעהלשתורפסהלכתרקבוןהיניבשתועדה-יקולחותויתדהתותכה
םינושארהוירפסמדחאבדוע.הלאםירבדבתעגונהחרזמה-ימערתיו "Beitrage

zur Literaturgeschichte der

Schla,
הלגםירחאמהוירפסבהזמרתויו

תותכיתשלתידוסיהםלסיאהתוגלפתהתודלותבםישדחםיקפארהיצדלוג

תמכסהו(הנסה)תרסמהתכםשבהמצעלהארוקהתחאהתכה,תוירקע
,םיברעהלשדומלתההז,הנסהירבדלכבםינימאמהלש(העמ'ג)םינקזה

,רמולכ,"ילע-תעישמרצקמ,העיס)העישאוהללוכההמשש,תינשהתכהו

תוארלםידמלמהםיליגרויהרהיצדלוגדעשו(דמחמןתחילעלשהגלפמה

םנמא-.(םתעשבםיקודצהומכ)םלסיאהתרסמלםירומגםידגנתמתכהב

יכ,דמעמבתודיחיהלאהתותכהיתשויהאלםלסיאהתפוקתתישארב

תוראשנהתוגלפמהלכרשאדועבלבא,רתויםינוג־תברהתיהתופעתסהה

ןהיניבשהצרמנההאנשהוהלאהתוישארהתותכהיתשודדועתה,ומתופס

לשלודגהברהשןויכמ.הזהםויהדעםלסיאהןינבבלודגהץרפהאיה
םיסרפהרשאדועב,הנסהתעדלעםימלסומםהםיקרוטהימעלכוםיברעה

םידמועהםירקוחהואב,העישהתועדירחאםיטוהלםיטעומםיטבשדועו

הרעשהידיל,םלסיאהתוחתפתהביטבםיאיקבויהאלש,חרזמהיעדמלץוחמ
ןיבשדוגנהאוההלאתותכיתשןיבדוגנהיכ,יחטשרקוסלדוחיבהחונה

ירחאהלקתירוטסיההעשלשטשטנשיסרפה-יראהויברעה-ימשהםיעזגהינש

רזחלבא,םלסיאהתירבלא,סנאבםקלחוןוצרבםקלח,םיסרפהוסנכנש

ןוטלשימימםלסיאהןינבבםקשקזחהץרפבאטבתהורצקןמזרחארוענו

םגםאיכ,דבלבתיללכההירוטסיההיבתוכאלוקיזחהוזהעדב.הימאתיב

לעהארהרהיצדלוגלבא.םיברעהתודלותבםיחממהםידמלמהמםידחא
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הזרפנההנומאהאוהבושהרוקמש–וזהרעשהיכ,םתיוהכםישעמהדוסי

תירוטסיההתמאהש,הפיהאצמהאלאהניא–םיעזגהלשתודחימהתולגסב
אוהםגש,ןזיוהלוםעתחאהעדלרהיצדלוגןוכהזב.הינפלעהחפטמ

וזהלאשלסחיבתיעזגההפקשההתאהחד
,

תומוקמבםגהתואהחדשומכ

,הפקשההתועטתאהלגרהיצדלוג.(ולשהדוהיולארשיימיירבדב)םירחא

הקופסהאצומוטלחהבדמחמלתרחאמההלבקהתאהחודהעישהתכיכ

םעתופתשמתולבקןומההעישהתכלשישרבדהלעהארהו,ודבלןארוקב

ושעשומכשממ)תרחאהלבקתלשלשבןתואהלותאיהשאלא,הנמה-ילעב
וסחיוםינברהתרסממםינידהברהוחקלשכ,תילארשיההלבקבםיארקה

,העדהתארתסהזדבלמו.(םימדמהואםיירוטסיההםהילודגלםתוא

לשתירוטסיההיצקאירןיעמאיההעישהתעונתיכ,םיברהבוקיזחהש
תאוקנחשםיברהתודחיתההיקחוםלסיאהתדתונבאתהדגנחורה-תורח

תסחיתמוהתדבתינוצקרתויהברהאיההעישהתכש,ותוארהב,םייחה

הנסהלשםלסיאהןיטצמםינפ-לכ-לעו,תותדהרתיינבלאהרומגהביאב

דמלמהלטבהזבםג.םייחתרותרותבהנממהלענוהילעהרתיתונלבסב

ירקוחלשעודיגוחבםכסמהרקשלהמודה,דחא"יעדמםכסמרקשידוהיה
תויתדהדגנםייחהתאחמםיארקה-תעונתבואצמרשא,לארשי-ימי-ירבד

הממרתויש,הזמםניעומילעהו,הריציהוחורהשפחתאהתימהשתינוצקה

ףא,םיגיסיבג-לעםירוסאותורזגורבצתווצמהלעמלקהלםיארקהואבש

,םייחהתאלאגלתחתו,הקיתעההלבקה-תלשלשלשחכה-יופיהלאלרסחיכ

ןיבשתועדהיקולחלעדמערהיצדלוג.םילפכמוםילופכםילבכבםתואורסא

םיעינמהןיבםהבלידבהוםהיתובסתאררבותורכזנהםלסיאהתותכיתש

לעססבויתוחנהתאו,(םייליצוס)םייתרבחהוםיינידמה,םייתדה:םינושה

דוחיב.תיטמגודהותירוטסיההתימלסיאהתורפסהלשתטרפמהריקח
תצרעהלשהריבכהתירוטסיהההתעפשהולודגההכרעתאשיגדה

אצמלהשקברשא,העישה-תכלשהתוחתפתהבוהתחימצבתוישיאה

תויזההלכתאובהתלתותוישונאהלשלאידיאהתאאיבנהןתחילעב

םתואהלבקש,םיהלאלותלעמבבורקה,ןוילעהםדאהרבד-לעתונויערהו

תוגלפמלשוללכבםיברעהלשתיחישמההנומאהתאםגרקחאוה.תורזתונומאמ

,ידהמ)םיהלאהלשונימי-שיאווריחבבהנומאהוז,טרפבהעישה-תכ

האיבה,עודיכ.םלסיאה"תמאתאלאגלםינמזהןמןמזבאוביש,(רשימה

םיבשויהםיברעהברקבדוחיב,תוקזחתוינידמ-תויתדתועונתידילוזהנומא

התיהוזהנומאיכףאו,דמחמ-תדתאםהמולבקשםירברבהוהקירפאב
השדחהעפוהבונימאההנממתועודיתוגלפמש,העישה־תכליבשבתייפא

תיבמ"רשע-םינשהםמאהתבישב–תורחאתוגלפמו,םימיהץקלילעלש

קלחתוברל,הנסהירחאםיטונהןיבםגםיכלהמהלהאצמתאזלכב–ילע

םלסיאהןינבלשינמיהדומעה,ירעשא-תיבידימלתמםברקבשםיקודאה

דיליידי-לעהללוחתהתוריבכרתויהתויחישמהתועונתהתחא.רחאמה

ד"בארהיפב"הרומת-ןבםשבארקנה)תרמתןבהלאדבעתיברעמההקירפא
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שיאה.םירצונהןינמלהרשע-םיתשההאמהתישארב("הלבקה-רפסביולה
תדהירומתאשמשלחרזמהתוצראלאדדנ,הרותבהקשחושפנש,הזה

יפלו;חרזמהתוצראלכבהלהתלםמשאציש,םשםיבשויהםיקהבמה

,"םלסיאהתפומ,ילזגלאדמחובאילגרלהירוסבואדדגבבבשי,הרוסמה

ןארוקהןתנישהיהיואריכ,םיאבהתורודבםיברהויצירעמודיעהוילעש

ירעשאתפקשהןוחצנתאעירכהילזגלא."דמחמומדקאלמלא,ודי-לע
רשכהםלסיאהלעתוקידאהםתוחתאעיבטההזבוהלתודגנתמהתועדהלע
תרותתודוסיתאוללגסתרמת-ןב.תורודל(העמ'גהוהנסהתעדלע)

ץראלאובושב.תיחישמההנומאהירחאםגהטנהזםעדחילבא,ירעשא
וילאולהקנ,םלסיאהתדלשתורחאתוטישזאוררשםשש,הקירפא

ירעשאתפקשהיפ-לעתדהתודוסיתאםתואדמלאוהו,םיברםידימלת
רוחבלםתואררוע,םג,(הקירפאתמדאלעתאזההפקשההתאעטנהזבו)
תיחישמההנומאהתודוסתאםהלהלגתאזדבלמו,"ערבסאמלובוטב

ךולהךלוהוידימלתרפסמתאהארשכ.דיתעהלאוגהלשםינמסהלכתאו
הארהו,הביבסהלכבבוטהומשתאוציפהש,ויצירעמל"הלגנ,,לודגו

ךפהנהככ.ובואצמנדיתעהלאוגבויתוברונמשתולעמהלכיכ,םתוא

,םידחיימ)םידחאמ:םשהתאהלבקוינימאמלשהלודגההעיסהו"ידהמל

דוחיהדבלאיההברתרותש,הבשחיכ,("םידהומלא,:הפוריאתונושלב

לכתארבחלידהמההיהךירצ"חישמתוכלהדוסילע.יוארהםיהלאה

ימורוסרפתאשבכלךכ-רחאו,ונוטלשיפנכתחתוסינכהלוםלסיאהרדע

וא"עשרלםיאתמה,האמטה-חכ)"יאמרהתאתימהלו(לופוניטנטסנוק)
השעמתאחתפאוה.(םירצונהלשסוטסירכיטנאל,םידוהיהלש"סולימרא,ל

ובשחנש,דרפסבוהקירפאבםילשומהםיטברמהםעהוצמתמחלמבהלאגה
הכמםידחאמהוכההנושארההעירכמההמחלמב.םילודגםירפוכלויניעב
אלתיחישמההעונתהלבא.ללחלפנתרמת-ןבו,חורלכלוצופנוהצרמנ

םידחאמהתאףסאןימאמלא-דבעהשעמה-שיאודימלת.ותומירחאהקספ

היתואושמלעדסיוםיטברמהתלשממתאבירחהתוכשממתומחלמירחאו

תיחישמהתואנקהלשהלערתהסוכ.דרפסבוהקירפאבםידחאמהתוכלמתא.

לעדוחיבו,תונומאהראשינבלעוםימלסומהןיבש"םירפוכהלעהרבע
דרפסבתוקיתעהלארשיתולהקלכ.יללכדמשםהילערזגנש,םידוהיה
תומשה.המדאהינפ־לעמודמשנ,הרישהוהמכחהוהרותהיזכרמ,תימורדה

רפסמוחמנ'וכוהיליביש,הקלמ,הטנרג,הנסילא,הבוטרוק:םינויאגה

טבשתחתרחאמןמזבהלאתולהקושדחתהאלשהמכדע)לארשיתודלות
אלםימדבהדסימהםידחאמהתלשממוא"חישמהתוכלמלבא,(םירצונה
הכפהנהפוריאבהתלחנוהררופתהםיטעומתורודירחא.םימיהכיראה

תיחישמההעונתהילואאיהםידחאמהתעונת.םירצונהיכלמל-םירזל

,דאמהרידאהתיהתירוטסיהההתעפשהו,םלסיאהברקבהמקשהקזחרתויה

םלסיאהלשהפיהתוברתהלכתאהסרהב,תילילשהלכהתיהיכףא

םהיחאומכ-ברעמבםיברעהושענזא־ינמ.דרפסבוהקירפא-ברעמבישפחה
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,הריציהחכגפותישפחההריקחהוהמכחהותבש,ךשחבךלוהםעל–חרזמב

,שביהוםוקעהיתדהלופלפבומצעתאםצמצחומה,התשקתהתיתדההפלקה

,ריהזמהרבעהתונורכזתאויתחתרבקהקיטסלוכסהלשתרפעהלטנו

תובסה.יתוברתהםלועהשארבתודחאםינשתואמתיברעההמאההדמעשכ

,הירוטסיההךשחבומלענהזהסרהה-חכתוצרפתהידילואיבהשםיאנתהו

,ירכמלא,דרפסבו(ברגמ)ברעמבםירברבהוםיברעהימיירבדירפוסו

ןיבהש,ןודל'כ-ןבאםיברעהלשינואגהןוירוטסיההםגו,םהירבחוישכרמלא

םילעופהםיעינמהתאשקבלוםיירוטסיההתוערואמהתובסלרוקחל

הלאשהלעתקפסמהבושתונתנאל,הרבחהוהנידמהייחתוחתפתהב
ררבלוהלפאההעונתהלערואץיפהללדתשהרהיצדלוג.תאזההרומחה

ארקנש)לודגהרפסהתארואלאיצוההזךרצל.םיינחורההיתודוסיתא

לש"ךורע-ןחלשההז,תרמתןבהלאדבעלש(בתכ–"רפס:םתס
םלסיאהלשתדהתרותבצמרבד-לעיעדמאובמםע,תידחאמההיגולואיתה

ןבסינכהשםייתדהםישודחהתאקדבו,ב"יההאמבתיברעמההקירפאב

וזהלאשלרהיצדלוגשידקהםידחאםירמאמדוע.היגולואיתהלאתרמת
.

ויתוריקחתובושחםלסיאבתויתדהתותכהרבד-לעתוריקחהמתוחפאל

."הנסה)תיתדההלבקהלשהתוחתפתהוהתחימצרבד-לערהיצדלוגלש

דוסיןיב.תימלסיאההפ-לעבשהרותהוז,("הכלהןיעמאיההלמהתארוה

וסחישומכ.לודגןוימדשיונלשהפ-לעבשהרותהדוסיןיבווזהרות

םתרוסמוםתלבקתאדומלתהוהנשמהתפוקתבוינשהתיבהימיבונימכח

אלא,דמחמםקקוחמבםתרוסמירבדתאםיברעהםגולתהככ,ונברהשמל

תירוטסיההפוקתבלעפויחדמחמיכ;רבדלקדוצרתוידוסיהיהםהלש

קיפסהאל,םלסיאהתרוסמיפל.םיברעהידיבאצמנרבכבתכהשכ,הרומג

ותומינפלו,דמחמימיבדועםייתדהםייחהלשתושירדהלכלןארוקהרפס

,םכליבשבםיקחהבבותכאו,הלגמילואיבה:ותואםיבבוסהלאארק

,בט'כלא-ןבארמע,םינמאנהוידידימדחאךא."יתומירחאךרדהןמועתתןפ

.ןארוקה–"םיהלאהרפסבםינימאמלידיכווילעהפרטנותעדיכבשח

תווצמתאאלמלךיאםיברםיללכויפמועמשדמחמלשויעדויוויבורק

תאורסמו,הזהרפסבואצמנאלשםינושםירבדםגןכו,הכלהכןארוקה
חילשתאריכהלוכזאלש,םהירחאםיאבהםיריעצלותומירחאםירבדה

תוחראלערפסלםיברמדמחמיריכמויהתאזדבלמ.םינפלאםינפהלא

םיטרפדועוויתוארוהוויקספ,ולשםיהלאהתדובעיכרד,ויגהנמ,וייח

תוכילהלכבתוקחלולדתשהםיקודאהםימלסומהו,ולצאוארשוועמששםינוש

םיתושויההזינפמ;תורשפאהתדמיפכוילאתומדהלוםקקוחמתאםהייח

םינקזהידי-לעורסמנשםירבדהו,דמחמייחרבד-לעםינקזהירופסתאאמצב

ומשראלעודמ,רורבבתעדלןיא.רודלרודמךכ-רחאורבעםיריעצל

ךיאלבא;רפסבאיבנהרבד-לעםהיתונורכזתא("בחצאה)דמחמ-ירבח

התשענ,רבקנםשוהכממותולגםוימדמחמבשיהבש,הנידמריעה-היהיש
לשינחורזכרמםגםאיכ,םישבוכה-םיברעהלשינידמזכרמל-דבלאל

31 VII הפוקתה
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תאםירמושה,םיבישקמםידימלתלורפסותויסנכםינקזהוליהקהםש.םלסיאה
תוינוציחהתוכלההתאואיבנהרבד-לעועדישהמלכתא,םהיתפשאצומלכ

תאתישארההלשממההבזעשירחאםג.ןארוקהרפסבןעיקשהאלוהרוהש
וזריעדועהתיה,(ילעתלשממןמזב)הנידמ

,

ןילופורטמ,איבנהתירק

הרותדומללתעדה-יפאושהמשואבתוקוחרתוצראמו,םלסיאהלשינחור

וזהפ-לעבש-הרותלשםיטרפהרפסמ.ותרותמודמחמייחמתועידיףוסאלו

.דחאןפאבםירבדהתאורסמםינקזהלכאליכןבומו,םוצעוברהשענ

וזתאוזתורתוסתועומשהויהםיקרפל
,

ןהמדומללושקבשםידימלתהו

עירכהלךרצהשגרהםודקןמזבדוע.גהנתהלךיאועדיאלהשעמלהכלה

הרוכבה-טפשמהיההזיבגלו,ורבחלשהתואיפלכדחאהתרסמיבגל

,תמא-יבהואוקזחןורכזחכילעברותבםיקזחמהוםיקיתוהדמחמירבחל

הכלהה-תלבקודמחמרבדלעםהירופסש,םידחאואצמנהלאהםירבחהברקב

םשבםירבדורסמםהםגש,םירחאויהםתמעלו,תפומירבדלובשחנםהלש
םוקמ-לכמו,םהילעורמשוהעודיהשדקםהירבדבוגהנםידימלתהודמחמ

תלבקמהנשמםיאנתהחרכהבהרצונהככ.תונדשחוזיאבםהילאוסחיתה
תלבקמההנשמלתפסותןיעמתשמשמםיקרפלהתיהש,הנוציחהנשמםגהתאדחיו
.םישדחםיטרפרוסמלאלא,התוארותסלהאבאלשכ,(ונלש"אתפסותהומכ)

רודבשםידימלתה,בתכבןידעהמשרנאלתאזההנשמהוורבעםידחאתורוד

ושענ(איבנהירבחירחאםיאבה-"םיעבתה)םלסיאהתחימצירחאןושארה
רודלםהמולבקשתועומשהתאורסמוםהידימלתולדגךכ-רחאו,םירומל

טעמהמקהככו,םהירמואםשבםירבדהתארוסמלולדתשהםירומה.שדח
ירחא.רודלרודמלודגוךולהךלההיתוילוחרפסמש,הלבק-תלשלשטעמ

תועומשהתאךורעלםיאבהתורודהלשתדהימכחוליחתהשכ,ןמז

הרודהמהזבתתלורפסבןבתכלו("הנס-הכלההוא,"םיתידח–םירופסה)

תוכלההרבדבתועד-יקולחםהיניבוחמצ,הפ-לעבשהרותהלשהעובק
התמדנדחאהלשהנשמהו,הפסאהלאסנכהלםיוארהםירופסהותונושה

ימכח-(עמ'גא)"םינקזהתמכסההתיההזיבגל.הנוציחהנשמןיעמורבחל
תלשלשהכראתהשכיכ,ןבומ.תערכמ-דמחמירחאשםינושארהתדה

ויהםינומדקהדועותרסמהלאתעדה-ילבמםישובשהברהוסנכנ,הלבקה

הקידמאיהןהמוזיא,רבדבקודבלותונושהתולבקהירחארקבלםיכירצ
הלחהשכ,דמחמתומירחאתינשההאמהעצמאביכ,רמאלרשפא.רתויב

הברהואצמנרבכ,תיתורפסההתכירעוהפ-לעבשהרותהלשץובקהתדובע
םתוחםאיכ,ןהילעעובטוילאםיבורקהודמחמםתוחאלש,תורסמ

.םלסיאהקיחבתוקסופיתלבםיחאתומחלמוצרפשכ,דמחמירחאשםינמזה

םלסיאה-תרסמהעיפשההמכדע,תולגלהתיההכירצתירוטסיההתרקבה
תלשממלשםיינחורהוםיינידמהםייחהתוכילהלעוותוחתפתהלעהלחתכלמ

התולעתהתורמלהבשחנשוהליל-ןיבטעמכהצצשוז,הלודגהםיברעה
תורוצלעהיגולואיתההעיפשההמכ,רמולכ-,תיתדהלשממלתינידמה

ןארוקהרפסבדמחמהלהפצאלש,םיפילכהתלשממלשםיינידמהםייחה
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םיאנתהועיפשהךיאתולגלתירוטסיההתרקבהלעםגהיהרחאדצמ.ולש

תורוצועיבטההמכדע,וניה,הלבקהלעותדהתוחתפתהלעםיינידמה

דמחמירחא.םינושארהתורודה.היגולואיתהלעןמתוחתאתוינוציחהםייחה
ךשמב.תיתדתונונתההבקעבהאיבהש,הלודגתינידמהחירפתעשויה

םהלהיהןוטלשהש,עורזהירובגאבצירשהלדגלולעתוברהתומחלמה

הזינפמו,ערתשהמרצקםהלהשענןארוקה-עצמ.לפט–םיהלארבדורקע

םהיתושירדלםגדאמןכסמהיהשרבד–וילאלוטבבסחיתהלוחרכה
ירחאהנשםישמחכ.הכלהכאלשאיבנהתרותבםינפתולגלוא-תוינידמה

תווצמלעהמרדיברובעלאוההןמזבםינימאמהלשומזעונדמחמתומ

העקבמריעיאובמכהילאאובל,הנידמשדקהריעלערוצל,ןארוקה
–וליפאו,איבנהתברקלםהימולעימיבדועוכזשםישישיהםדתאךופשלו
םלועתאועזעזהלאתוצאנ.ןיסחאיבנהדכנלשושארתאזיתהל

םתאנהםשלשםיבחרםיגוחםינימאמהברקבואצמנןכ-יפ-לע-ףאו,םלסיאה

םהםגו,הימאתיבלשתינולחההלשממהןוטלשידיתאוקזחתיטרפה
םתמעלו."םיהלאלטפשמהתאוריאשהשאלא,ןארוקהםשבלוגדלוקספאל

תאתצקמבהריכזמהלודגהתוגלפתהה–תוברתויתדותוינידמתותכומק
תותכהלכ.סודרוהתיבוםיאנומשחהןוטלשתפוקתבםידוהיהתוגלפתה

,('גרו'כה)"םיאצויהלשתינוצקהתיתדהתכהןמ–תוינידמהותויתדה

לשהריחבהטפשמםשלוםינימאמהלשרומגהןויושהםשלומחלנש
ידדצמדעילעאיבנה-ןתחיצירעמלשתוברהתוגלפמהו,(שארה)םמאה

ןוטלשםעומילשהש,(הי'גרמ)"םיכחמהםינותמהלשתכהוריבז-ןבףילכה

,םההתורודהימכחו,םלסיאהתלבקבםהירבדלקוזחושקב,הימאתיב

וכישמהש,םיינכימתורונצתניחבבויהאל,הלבקה-רצואתוחתפמויהםהידיבש

,םייחםישנאםאיכ,ןמזלוםוקמלבלםושלילבמתדהתרסמםרזתא

הז-ינפמ.םנמזתוערואמלשפנ-ןויושבוסחיתהאלש,םישגרתמוםירע

.םהלשהלבקהןכתלאםשפנ-ךלהמהברהןוכתמבאלשואןוכתמבוסינכה

שקבולחהןוטלשידי-לעהלפשמהתדלאנקתרסמהילעבלשעירכמהברה
םירשיםיזמרונממםירסמנהםימגתפבודמחמרבד-לעםירופסבאצמל

"ילעבוטנתאזתמעל.ערפמלוילאטלחמילילשסחיוהזהלקלקמהבצמל

הריתסהתאתצקשילחהל,הימא-תיבןוטלשידיתאוקזחש,םיטעמהתרסמה

םיסחימםימגתפוםירמאמידי-לעלחהןוטלשןיבוםלסיאהןיבשהלודגה
תימלועהלשממלךפההלםלסיאהלשהלודגההדועתלןוכםהבש,דמחמל

הזךותמו,"אעראדאתוכלמןויערלשדבכהתדקנתאריבעהללכבו

םיקרפלתוחדלהפיוחכש,ינידמהךרצהלשלודגהוכרעתאושידגה

יללחתאוברהש,תושקהותוברהתוימינפהתומחלמהלכב.תדהתווצמתא

לכב,ירמגלותואוסרהשדע,הימא-תיבתלשממןינבתאועזעזוםיברעה

הלבקהו,יתדםעטןתונמהיה,םינושהםידדצהלשםיברהתוירזכאהישעמ

לשתירוטסיההתרקבה–.השעמרחאלםירבדהתאתוללכבקידצהלהאב
.תוערואמהןיבוהלבקהןיבשסחיהתאתקדובה,תיתדההלבקהתורוקמ
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,רהיצדלוגידי-לעורקעברצונש,שדחיעדמעוצקמאוההז–םיירוטסיהה

לכתועידיולהנקש,ותומכםדאקר.חרזמה-יעדמב"הפוקתארובאוהו
לשםילתפנהםיליבשהלכש,דמלמ,תיתדהתימלסיאהתורפסבתובחרךכ

ולםיריהנםלסיאהןויער
,

לשםינבאהלעתבשלושפנבביהרהלהיהלוכי
הלגאוה.תורודלםלסיאהעבטמתאועבקרשא,םירתסנהוםיולגהםירצויה

רשפאהבש,ךרדהתאוירחאםיאבלהרוהותכבסמהתירוטסיהההמקרהתא
:בושחהורפסשדקמהזרקחמל.תיעדמהחטבבםירזשמהםיטוחהתאריתהל

"Muhammedanischestudien.(םיקלחינש),םלסיאהעדמבהנפ־ןבאלהשענש,

.דבלבםיחממהםידמלמהםשלאל,םיברלחונולקןונגסבבתכניכףא

תימלסיאהתרסמהלעםיברםירמאמדוערבחמהףיסוההזהרפסהלע

.היתודלותו

לשםיימינפהםימרוגהקראלועיפשההתוחתפתהוםלסיאהתלבקלע
דוע.םירחאתומלועמםיינוציחםימרוגםגםאיכ,דבלביברעהםלועה

יתשםשרו,םירצונמוםידוהימומלוע-תפקשהתודוסיתאלבקדמחמ

ונאשדע,ןארוקהרפסבדאמקזחאוהםלסיאהמםימילתוקיתעהתונומאה

םגו)םימכחהבר.(תיטקלקא)"תיטוקלתדםשבדמחמתדלארקלםיאשר

,ירוקמןויערםושדמחמתרותבןיאש,רבדלםימיכסמ(ללכברהיצדלוג

ןארוקהאצמנרבכשןויכמלבא.ולשתיתדההריציהןורשכותואאיצמהש

,הדחימךרדיפ-לעחתפתהלםלסיאההיהךירצ,םלשרבדרותב

תונידמהתאםיברעהושבכרצקןמזרובעכ.הזהרפסבהעבקנהתלחתהש

תוקיתעתויוברתיתשוטלשםשש,הירוס,םירהנ-םרא,לבב,סרפתולודגה

,תירצונה-תימורה-תינויהתוברתהותיסרפה-תינריאהתילבבהתוברתה,תובכרמו

תוברתהתעפשה.הלאיתשמהקיניילברטפישםלסיאלהיהרשפא-יאו
תירוסהתוברתה,הלשדחימהףינסהתעפשהדוחיבו,תירצונה-תימורה-תינויה

היסאתוצראלכלאהרדחדמחמםדקםיסמןמזדועשוז,תירצונה

תולעתהידילהאיבה-טקושהסוניקואהףוחדעטעמכהטשפתהוהנוכיתה
המכחלכמםירוענםינפלויהש,רבדמה־יאצויםיברעהלשהלודגתינחור
תאהכותבהללכש",השדחהתיברעהתוברתההחתפתהוהחמצהככו,עדמו

התוא,ונממםינקזהםימעהמהזהריעצהםעהדמלשתומכחהוםיעדמהלכ
ךשמבםלועהלכבהטלשוהנוילעתוחתפתהלךכ-רחאהעיגהש,תוברתה
םלועבםגקזחןפאבהמשרתהוזהעפשהיכ,ןבומ-.תודחאםינשתואמ

אלש,תוידוסיתויתדתולאשבתועד-יקולחדוסילעתושדחתותכומק.תדה

ןמהמלענםתואיצמלכיכ-,םינפלויברקמודמחמינפלקרפהלעולע

היגולואיתה-דחימההלוגלגבתינויההמכחהסדרפלאוסנכנשםדקםיברעה

רזורחאםלועמתואבה,הלאתועפשהמדאמודחפםיקודאה.תירצונה

דמחמםגקיחרהאלףוס-ףוסש,םהלשתירוקמהוהקיתעההפקשהלירמגל
םושמתוינוציחהתומכחהתאדומללוחרכהםהםגלבא-,המוחתמתאצל

תועדה-םתנוכוםנוצרדגנ-םהבםגוקבדםישמ־ילבמו"בישתשהמעדוע

תירצונהתדהתעפשהתאתוארהלםירמאמתרושבליכשהרהיצדלוג.תוינויח
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תופקשההורמהתיהש,םההםינמזהלש"תינויההמכחהרונצידי-לע

םלסיאהןיבותודהיהןיבםיסחיהםג.ולשהכלההוםלסיאהלע–תוירצונ

םידוהיהןיבםיחוכוהתורפסלםירמאמשידקהאוהו,ורקחמלןינעושמש

.(הנומכןבארוצנמןבדעסרפסל,לשמל)םימלסומהו

בתכםלסיאה-תוברתלשםינושםידדצלערואתוציפמהתוריקחדבלמ

ותחימצבםלסיאהלעתפקמותיללכהריקסםיללוכה,םידחאםירפסרהיצדלוג

תובחרךכ-לכתועידילהכזאלש,יזודוברתאםיכחההזבו,ותוחתפתהבו

םלסיאהרבד-לערהיצדלוגלשןושארהרפסה.הזעוצקמבתוססבמו

םיארוק-גוחקרונממתונהללוכיהז-ינפמותירגנוהההפשבבתכנ

םירהטהלששרדמה-תיברבד-לע–תיזנכשאב–ינשרפס.םצמצמ

רבחמהו,דאמבושחקלחבםגםאו,הלאשהקלחבקרעגונ(הירה'ט)

אוההברמהתאקיזחמהטעומ.וללכבםלסיאהלעודי-לערואץיפמוכרדכ

DieKultur":בושחהףסאמב"םלסיאה-תנומא,ורמאמ der
Gegenwart.ליבשבבתכנש

.ףיקמרתוי.םיחממהםידמלמהמםגןוצרקיפהלבא,בחרהםיארוקהלהק

הפשברואלואיצוהש,(רפסמבשש)"םלסיאהרבד-לעתואצרה,ורפסאוה

תפקשהתיצמתתארבחמהונלרסמדחאקרפב.1910תנשבתיזנכשאה

,ץוחהןמםידמועהםירפוסהינפבירסומההכרעלעהירוגנסדמלוןארוקה

הארהאוה.ותריצילשירסומהךרעהתאולטבודמחמלעזובבורבדש

דמחמ-רסומןיב,תויבויחהתותדהרתיןיבוםלסיאהןיבשםירשקהלעןאכ

םלסיאהתדתולשלתשהלארבעךכ-רחא.יללכהישונאהרסומהןיבו

,תויתדהתותכה,םלסיאהייחבתודחוימהתועפוההלא,תיטמגודההתוחתפתהו

תורפסבןוילעההלולכשלהעיגהש)דוסה-תנומאו(דה'ז)תושירפהלשתויטנה

לשרחאמהעבטמהלאעיגהףוסלו.(תורתסנהילעב–"םייפוצה
דבלאלרבחמההארההזורובחב.וננמזבםיטילשהםימרזהלאוםלסיאה

הלולצהותנבהתאםגםאיכ,םלסיאהתורפסבהבחרהותואיקבתא

,תיתדההיפוסוליפהתולאשבותיללכהתדהתריקחעוצקמבתופיקמהויתועידיו

אוההזרפס,ללכב.תויטסימהורסומה,תונושהתונומאהתודלות,הקיטמגודה

,ימלסיאהטפשמהרבד-לעםירמאמםגבתכרהיצדלוג–.ועוצקמבתפומ-רפס

.ולהרזהניאםיטפשמה־תמכחיכ,הארההפםגו

תונורחאהםינשהתורשעברהיצדלוגקסעתהתודהילתועגונהתוריקחב

דועבתכהלעמלורכזהרבכשםירמאמהוםירובחהדבלמ.יארקאבקר

בורקרהיצדלוגראשנםייטרפהוייחבלבא;םינושםיפסאמבתודחאתומישר

תדעלשישארהריכזמהתרמשמבןהכברןמזךשמב.לארשיתוברתל
םידוהיהםייחהלעהעודיהעפשהולהתיההז-ידי-לעו,טשפדובבלארשי

תורפסביאנפהתועשבקוסעלבהאו,הרותלםיתעעבקאוה.הירגנוהב
הגההרתיהבח.ורקחמלרמחךכ-רחאולהשמשאלוזיכףא,תידומלתה
"תובבלה-תובוח,רפסלדוחיבוםיניבה-ימילשתיתדההיפוסוליפהתורפסל

.פורפהדמלמהתאריעהאוהו,ירבעהומוגרתבהדוקפןבייחבונברלש

שמתשהלבהואאוה.יברעהורוקמבהזהרפסהתארואלאיצוהלהדוהי
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הקיתעהתורפסהמהפיהתואריכמאוהש,תירבעהןושלבויבתכמבםיקרפל

ולרקיומעדובכ.ינברןונגסבוירבדתאבתוכו,םיניבה-ימיתורפסמו

ידמלמתיסנכבףתתשהלהנמזהתחאםעפלבקשכ,הארההזתאו,דאמ

הנמזההתאהחדו,היסנכהןמזלםשהבישי-תוכזוגרוברטפבחרזמה-תונושל

םידוהילםשןיארשא,ריעלעסיאלןפאםושביכ,העדומורסמב,זובב

.ללכהןמםיאצויםירקמבדבלמהבישי-תוכז

רהיצדלוגלבקשםיברהדובכהיראתלעםירבדתוברהלןאכןיא

םיאשרםיבראל.הקירמאבוהפוריאבתונושתוימדקאמותוטיסרבינואמ

התעעיגהש,הזהםכחהומכ,םהייחתדובעלערוחאלחור-תרוקבטיבהל

םיבורקהוידימלתרפסמברש,הזבתואגתהלתוכזםגולשיו.הבישתונשל

ותלעפתאךישמהלםיפאושםהו,ונממםהלהאבםתרותרשא,םיקוחרהו
.םברדובכלועדמהדובכל

יש
-.-

ייי


