
תורפסברוקחלואובב,רדנלדירפםנמאו

לאוינפםש,םירבעהםירבחמהלשתיברעה

ותואלא,םהבשזיצמרתויהולודגרתויה

תוברתהלכלודימםינרקרשאחורה־קנע
והגנתאופסאירחארשאותיברעה־תידוהיה

הטמתדרלתוברתההתואשמשהליחתה
ותכאלמתישאריהתו,ם"במרהאוהו,הטמ

תושמתשהלעבתכרשארפסרדנלדירפלש

אציםנמארשאותיברעההפשבם"במרה

קלחהאוהוןושארהוקלחקרונממרואל

םייברעהםייוטבהםתוא,וניה,(1ילקיסקלה
םהרשאםשומשוםילעפהותומשהתונומתו

לצאואצמנשילבמ,ודבלולםידחומומכ
םלואו.דמחמתדילעבםייברעהםירפוסה

דיכ,ינשלבהודצמקראל,בושחהזהרפסה

ןושלהירקוחמהברה.יתוברתהודצמםגםא

טרפבו,הזןויזחלעםהםגודמעתיברעה

םייוטבהמהברהםשררשא,יזודוילעדמע

םיירבעםירבחמלצאםיאצמנהתונומתהו

ולשלודגהןולמהרפסבתיברעבםיבתוכ
Supplement aux dictionnaires arabes,

הלגתנרשאהזההזחמהתאוראבםלכםלוא

םידוהיהיכובשחשהז-ידי-לעםהינפל

וארבותיברעההפשהתרהטתאוכישחה

ןושלהםעהזכושעשיפכ,יברעןוגר'ז

תיזנכשאהןושלהםעוםיעבשהםוגרתבתינויה

־לעשומכםלוא.הלאונימיבוםייניבהימיב

דםוגרתןושליכהלגתנתושדחתואיצמידי

ידוהיורצירשאינויןוגר'זהזןיאםיעבשה

1) Der Sprachgebrauch des Malmonl

dee, Bin lexiRalischer und grammatischer

Beltrag zur Kenntnis des Mittelarabischem.

1. Lexikalischer Tell. Von D-r 1.Friedlaem

der. Frankfurt a, M. 1902.

רדנלדירפלארשירוסיפורפ

לפנרשא,רדנלדירפלארשירוסיפורפ

הרזעה־ידעוםעטמועסנבםיחצרמידימללח

םיאכדנהויחאלעשישיחהליאקירמאה

תברקבפ"רתזומתיכ'גםויבהניקואב

יכ,ונימבדחוימסופטהיה,ץנילומריריעה

ןקסעוהתממדמלמודכלתנוובודחאתנ

ינובמדחאורבעהינמכמברקוח,םסרפמ

דמועוםירפסבולכעוקששיא,דיתעהןיגב

רשא,תאזהתוינשהו,םייחהירשקבהז־םע
םגוירקחמבםגהתארנ,היפנכבהכרבבר

.ויתוריקחאשוגלולרחברשאתועוצקמב

.וכונחןפאווירוענימיהזלומרגילואו

םנמאוו"לרתתנשבלבוקבדלונאוה
םנכשמתאויתובאועיסהדליונדועב

וירוהולדתשההפ.השרנרורפהגרפל

םגםיקהבמםירומוםידמלמידי-לעוכנחל
ילבמ–םייללכםידומלבםגםירבעםידומלב

שרדמה-תיבילתכןיבוימיבורתאהלבש

יכדע,םייחהןמםיקוחרםישנאתרבחב

ףיקמויתובשחמגוחובחרוקפאהיהדימת

םשעמשוןילרבלעסנהז־ירחא.אלמםלוע
ברהלשודוסימםינברלשרדמ־תיבבםגחקל

עקתשה,הטיסרבינואבםגרמיהסדליהע"ר
הז-םעלבא,ותמכחולארשיתרותבומצע

תיברעהןושלהתרותדוחיבובבלוחקל

תיברעההפשהתעידיטרפבוםאלסאהתריקחו

םינינעהוגזמנומצעמו,התורפסוםידוהיהלצא

תודהיהןיבשסחיהתריקחלויהנוהלאה

לחהשרבד,הז־לעהזםתעפשהוםאלסאהו

רגיגךרעבהנשםיעשתינפלוברוקחל

"?תודהיהמדמחמחקלהמ,עדונהורפסב

לכלןושארהריקחההז־רחאובוקימעהשו

,רגיצדלוגוירחאורדינשגיטשהרובחבשיראה

.םירחאםימכחדועודלפשריה,רנירש



48x.יקסננזופ.א.שר"ד

םהמןושארהו)תיברעהותפשרבד־לעוןונגס

,וירמאמץבקבילגנאםוגרתבןכ־םגרואלאצי

רתיבבםואנםאנ;(הטמלויתודוא־לערבדיש

םויבויתודלותלעקרויוינבםינברהשרדמ

וזותריטפלתאלמ
י

"כםויאוה,הנשתואמ

וברשא,(ל"נהץבקבספדנ)ה"סרתתבט

ם"במרהלדבנהמבראתלדוחיבהסנ

דעוהשממ,וילעורמאקדצביכוותלוזמ

ףיקהה"ערמומכיכ,"השמכםקאלהשמ

םאנדועו;התומלשבתודהיהתאאוהםג

לעו"סרתטסוגואחריבשדירבמקבםואנ
םגספדנ)ארקמלראבמרותבם"במרהרבד

םישורפםנמארבחאלם"במרה.(םשאוה

הרומ,ורפסתאבשחאוהלבא,ארקמל

תאותנבהןפאותונשרפהללכבללכנל"םיכובנ

ויתובשחמלכלןוכיתהדומעאוהארקמה

,לדתשההתואו,וטסיראתטשאיהש,ותטשו

,םשרפשידי־לעשדקה־יבתכבאצמל,עודיכ

,וניה-,רתסנךרדב.םא-יכ,הלגנךרדבאל

ם"במרהרמאישיפכםהש,הדיחולשמךרדב

תויכשמבבהזיחופת,םיכובנ־הרומלותמדקהב

יבתכךותמרדנלדירפרואלאיצוהןכ."ףסכ

יברעהןרוקמבם"במרהתובושתמהמכדי

רמאו,תלחתמהתעדונההבושתהןהיניבו

לשירבעםוגרתבהספדנ)"ךרדונפולסולס

ץבקבוב"נקןמיסרודהראפבהמתמ"ר

הנקתאיהש,(ט"מקןמיסם"במרהתובושת

תונימגהנמדגנםירצמבם"במרהןקתרשא

םישנהןיבםשטשפתנש(םיארקהגהנמל"ר)

תליבטלובטלאלוםיבואשםימבץוחרל

רואלאיצוהשתובושתהתאו.הוקמ־ימבהדנ

תירבעבןייצמרפוסהיהיכ,תירבעםגרת
לודגוחכהיהטרפבו(1האנןונגסלעבו

,רואלאיצוהןכ.תירבעלתיברעמםגרתל

ץרדובכלרואלאצישףסאמב,לשמל
רשאהזינגהמיברעדירש,יולסרבביולה

ןודקפהרפסמקלחאוהיכרטכשוילעבשח

,הארנכ,אוהתמאבםלואו,ןואגהידעסברל

קחציירלתועובשירעשרפסמיברעהרוקמה

ךאוטעידיתחתמאצייכ,לבחו(1
ותרבחמקרונממילעדונו,תירבעבטעמ

םיאיבנהתופקשהבינידמהדוסיהרבד־לע

רבד-לע"חלשה.ברמאמדועוןלהלרכזתש

ןטקרמאמותינקירמאההידפולקיצנאה

,יקסבוקינריוידי-לערואלאציש,"םעה-ב

.ינממומלענשםירמאמהזיאדועסיפדהילואו

התיהשהפשההתואוזיכלבא,םירצמ

יכרדנלדירפהארהןכ,ץראבזאתכלהתמ

ילעבויהם"במרהםשארבוםירבעהםירבחמה

יקמעמדעודריותיברעבאלפנןונגס
הפשהןמתויטנהוםייונשהיכו,הינופצמ

חורבםהםלצאואצמנשתיסלקהתיברעה
תוצראבזאתטלשהתיהשיפכ,הפשה
התואתעדלהצורשימיכ,הברדאו,םאלסאה

ירפסבהתנוכתתארוקחלוילע,התיווהכ

ודמעםיברעהםירבחמהיכ,םירבעםירבחמ

םירהטמלויהםישמ־ילבמוןארקהתעפשהתחת

תולשלתשהםעםיבשחתמיתלב(םיטסירופ)

רתויה־לכלו,םימלשתורודךשמבןושלה

םייברעםילימוםייוטבםשוהפםלצאאצמנ

הכלהלםיעגונםינינעבתירבעהמםיעפשמ
תיברעהןושלהתובקעורכנ,ךפהלו.תדו

דימומכ)ם"במרהלשירבעהונונגסב

םששישעדייל:הרות־הנשמורפסתלחתב
,(תיברעהןמיוקחאוהש,ןושאריוצמ

ןובתןבאהדוהייברהזבהדוהרבכ

תויעטלעולצנתהב,המקרהרפסלותמדקהכ

איההתועטהיכ,:ןושלהוזב,ומוגרתבשיש

רסחוהניברצוקרובעבונילעהרבעאל
בלהתדרטוהגגשהינפמםא־יכ,הרכה

יברעהןושלהתרגשםעןכש-לכהצילמב

וניניעדגנוונינפלותויהווננויערבווניפב

רתכנהזורפסדעב.'וכו"ונתקתעהתעב

סרטשבהיפוסוליפלרוטקודרתכברדנלדירפ
ינשטרפבוותלהתודיגהםיברםימכחוגרוב

ולואבניווילעםהידיוכמסרשא,וירומ

־יפורפהםהו,עדמהםלועבתולודגתודיתע

.יקדלנוטרבםירוס

םגרדנלדירפלולויהוירובחום"במרה

םינושםירמאמוםירפסלשםיאשונלהז־רחא

הכרעמברואלאיצוהןכ.ןינעיאלמתוריקחו

תאםידמלתמלהדעונהבורטסיוליהטוגלש
Semiticםשבתארקנהוםש־ינבתופש Study

Seriesם"במרהירפסמהיטמוטסירחןיעכ
הרומ,תווצמהרפס,תוינשמהשורפ)םייברעה

ם"במרהייחלעדבכנאובמםע(םיכובנ

םיבושחםירמאמינשבתכ;(1יברעהונונגסו

Mosesיזנכשאהףסאמב ben Maimon(קלח
לעברותבם"במרהרבד־לע(1908היספיל,א

1) Selections from the Arabic Writings of
Maimonides, edited with Introduction and

Notes by Israel Friedlaender. Leiden 1909
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םאלסאהתדבותדתארימהרשא,ןמיתמ

.חישמלילעתאקיזחהשןושארההיהרשאו

הברהחתפוהריקחהתאהפביחרהרדנלדירפ

שידקהףא,הכ־דעםילוענויהרשאםירעש
רטייצעימב)בושחרמאמהזהללאדבעל

שדחרואץיפמ(איגולוירושאריפטפירש
הזמדבכנרתויםלוא.ותנוכתלעווילע

ילעבתועדלעבתכרשאםלשרפסאוה

ןבאלשורובחבוראתשהמיפכה"עישה
לשהיצלחאצויהיההזהרפוסה,םזח

ידמחמהיהומצעבלבא,תירצונהחפשמ

חכותהאוה.א"יההאמבדרפסביחויאנק

םעםהיניבוםידוהיוםירצונהימכחםע

דאמתובחרויהויתועידי,דיגנהלאומשבר

םעוםינושתועוצקממתועוצקמתופיקמויהו

בתכאוה.הפיודחןונגסלעבהיההז
תותדהלכלעלודגרפסםהיניבוםירפסהברה

.(לחנלאוללמלאבאתכ)ולועדונשתותכהו

ובאצמנשהמרדנלדירפטקלהזהרפסהמ

,ךרארואבםראבוה"עישהתכילעבלע

תוקמעהויתועידיתאהארהוברשא
תריקחלעגונשהמלכבהלודגהותואיקבו
,הנממםיפעתסמהםינינעהוםאלסאה

ינפלרדנלדירפשיגההזהרפסהתא

ןעמל,ב"סרתתנשבגרובסרטשבהטיסרבינואה

םירוקשהמ)יטרפטנצודרותבוהוריכי

םלוא,("טפירשסנאיצאטיליבאה,תיזנכשאב

ירחאםינשיטךארואלאציומצעברפסה

ג"סרתתנשביכ,(1הקירמאבתילגנאבןכ

תיבבשדקה־יבתכלהרומתויהלורבחמארקנ

תחתדמערשא,קרויוינבםינברהשרדמ

אשנהירחאלשהנשבו,רטכשז"שרהתלהנה
עודיהינויצהוטילקרפהלשותבתאהשאל

תאםנמאו.ןודנולבשטיוטנבטרברהרמ
אלה"עישהתכתעידיעוצקמבויתוריקח

רושקהלעדמעיכקרוהז־ירחאםגשטנ

יאקירמאהןועברהבםסרפיותודהיהןיבוהניבש

םנכתבםירקיםירמאמתכרעמלארשיתמכחל
תכידומלתעפשהרבד־לעםתרוצבםיפיו

לעטרפבו,(2לארשיבתותכהלעה"עישה

1) The Heterodoxles of the Shillites

according to Ibn Hazm. Tintroduction,Trame
•HarraelFriedעlat.onand Commentary b

laender. New Haven 1919.
2) Jewish Arable Studies by Israel

Friedlaender. 1. Shlltic Elements in Je•

wish Sectarianism.Jewish Cuarterly Review,

New Series, Vol. 1-111 (1910-1912).

ותואםיסחימששיו)ף"ירהדכנןבוארר"ב

וברדובכלרואלאצישףסאמבו,(ף"ירהל

םינברהשרדמ־תיבשארןאמפוהרוסיפורפה

תופתושהרפסמםירוישסיפדהןילרבבםידרחל

,הזינגהמןכ־םג,תיברעבינפח־ןבלאומשברל

המיאתמוהחצתירבעםגרתםהינשתאו

,םהיתוכלהבםינואגהלשםנונגס94

היפוסוליפלרוטקודרתכברתכנרשאירחא

התואביטרפטנצודרותבןהכתנגרובסרטשב

ארקרשאהנושארהותאירקבו,הטיסרבינואה
ומכרבכ1902תנשרבמבונלץוטםויבהב

.ולהותהרשא,ויתוריקחחרואתאםשר

יחישמהןויערה,היהתאזההאירקהאשונ

ףסאמביזנכשאההרוקמבהספדנ)"םאלסאהב
םוגרתבורנילרבא"רהוברדובכלרואלאציש

הזהןויערה.(ל"נהוירמאמץבקבילגנא

הלמלליבקמ)ה"עישהתכיכרבלעדלונ

רוצקהאוהש,(הגלפמל"ר,העיסתירבעה

ילעבתקזחמהתכהל"ר,ילעה"עישןמ

םישנאריחבלותואתבשחמודמחמלשונתח

הז־רחאוילעורמאיכדע,'החישמלו

,רחאגרהנלבא,גרהנאלאוהש,וינימאמ

,םימשלהלעילעםלוא,ותרוצלבקרשא

ידהמהבםימעפהמכרבכשבלתנוהסכתנםש

תירחאבלבא,(הולאתאמרשימהל"ר)
,שונאלכלהלגתיוןנעבומצעבדריםימיה

האלמהתעאיהשומכ,קדצץראהאלמתזאו

תופקשהוררשה"עישהתכרבד־לע.סמח

יזודורמרקםיעדונהםאלסאהירקוח.תועטומ

םשרשא,סרפהיההבצחמרקעש,ובשח
ושעוהולאתומדלשומבתוארלוניכסה

ה"עישהילעבש,ובשחדועו,ילעםעתאזכ

ל"ר)ה"גסהתאםיקיחרמוןארקבקרםידומ

ןיבהלאכויהיכדע,(הלבקהואהרוסמה

יכ,ומדרשא(ר"ישםשארבו)לארשיימכח

םינברהוהפ־לעבשהרותידגנתמםיארקה

ה"עישהילעבלםהםימיאתמהבםיקיזחמה
תעכםלוא.(םיטיננוסוםיטיעיש)ה"גסהוא

תולבקויהה"עישהילעבלםגיכ,עדנ

,םיארקהםגשומכ)םהלתודחוימתורוסמו

תודוהלוחרכה,הלבקלםתודגנתהלכתורמל
םהלהתואורצישיפכהקתעההתלשלשב

הבצחמרוקמיכו(השריהלבסהלוארקו
טרפבו,הבתרכניכלבא,יברעאוה

,תירצונהתדהתעפשה,הלשיחישמהןויערהב

הארניכדע,תודהיהתעפשההזמרתויז

אבסןבאהללאדבעידוהיההיהתכהדסימש
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לעתרפסמההדגאהבהרוקמתאשקבלשי

תוסחימהויתודלותבןודקומרדנסכלארבד
•וצקלךלההזהזעהךלמהיכ,סנטסילקל

תחאםעפוםייחהרוקמתאאצמלידכבץרא
גדמןוזמולןיכהלולשחבטהשגנרשאכ

.םימהךותלץפקוגדההיחםימבוצחרוחולמ

.םייחהרוקמאוההזיכחבטהןיבהזא

ילב-ןבלהז-ידי-לעהשענוונממהתשו

גישהרשאודבעלעףצקרדנסכלא.התומת

אלרשאירחאואצמאלואוהשקבשהמ
.ובטלשאלתומהאלהיכ,וגרהללוכי

.םשוהמיהודירוהלהוצווראוצבםיחררשק

.תא,םיהדשרותבחצנייחחבטההיחי

דומלתהימכחםגועדיהתצקמבתאזההדגאה

רשא,ב"ע,ב"לףד,דימתיסמבהואיבהו

,םיגדל"ר)אחלמדאנדליגרבד-לערפסיםש

ל"ר)והלארווחמדידהברשא,(םיחולמ

ריבעהלידכםימבםתואםיצחורויהשתעב

,םייחחורל"ר)אחורוהבלפנ(םתחילמתא

ונתסריגבומכאלו,"בקעיןיע,בןוכנלןכו
:רדנסכלארמאזאו,(בוטחיר,ל"ר,אחיר

.הדגאה."יתאןדעןגמאניעיאהמ"ש

.םייחהיכחיכוהלחתמגמרשא,תאזהתינויה

.איהו)םדאהלעהסמעמלקרםהםייחצנה

.תדגאםשבםגםינוויהלצאהעדונהתיה

םיגויהמרדנלדירפתעדיפלהאב,(סוקיולג

"ל"ררצכו,םייברעהלםיירוסהתועצמאב

יולביבסרשאםיהדשאוהאוהקוריה

ותרעשהתאו,קוריאשדםיהתיעקרקבלדגי
רשא(1םידי־בחרולודגרפסבעיצהתאז

הבחרהוהלודגהותואיקבבםימכחהתאאילפה

:הדגאהלאםיסחייתמהתורפסהיפנעלכב

.תונושללכינפ־לעטעמכםיערתשמהותאזה

,תישוכ,תירוס,תירבע,תיברע)חרזמה

.הפוריאתונושלדבלמ,(תיסרפותירושא

רשאםתואםגיכדע,(תידרפסותינוי)
רוסיפורפה,לשמל,ומכ)ותרעשהלודגנתה

השעהלודגהכאלמיכ,ודוה(ןאמטרה
,תפסאב

הכ־דעונעצהרשא,ויתוריקחךלהמ

ומכתוארנםינוגה־תוברןהשתורמלרשאו

דעב,הארנכ,עירפה,דחארוכבתוקצומ

B) Die Chadhirlegende und der Alexan

-derroman. Eine eagengeschichtliche und

11terarhistorische Untersuchung von Dr. 1.

.1913igצBFriedlaender.Lelp

,םיחישמתויהלורמיתהןהידסימשןתוא

ןפאברדנלדירפהארהשיפכ,הזעגונדוחיבו

הנומאהאוהדחאה.םירבדינשל,ןונשודח

,ל"ר,(תיברעבה"עגרלא)הרזחבואהבישב

תירחאבהלגתיוהסכתנלבא,תמאלחישמהש

שרדמברבכהזלםיזמרואצמנו)םימיה
,םינפלהתימבהנומאהאוהינשהו,(ל"זר

דישמהלשותומדשבלךאלמיכ,ל"ר
רתסנםוקמביחומצעבחישמהלבא,גרהנה

לעה"עישהילעבורמאהזכ.עיקרלהלעוא

ורמאהזכוםידהמהומוקמיאלממוילע
ימיבהיהרשאיסיעיבאבונימאהשםידוהיה

דעוצ"שלעורמאהזכ,ותלוזוםינואגה

ליחכלארכשרקשהחישמאוהםהבשןורחאה

וילעםג.ח"כרתתנשבןמיתבהלגתנרשא

י"רלתינשהןמית־תרגאןייע)וינימאמורמא
יווציפ־לעגרהנרשאירחא(ו"ליע,ריפס

אלאהניאהגירהה,וזיכ,ןמיתלשומ
יתבשלעו,"םידיובולחאלוםינפל

רוצקרפסתלחתןיע)וינימאמורמאיבצ

יאתבששםולשוסחש,(יבצלבונתציצ

,ותומדבלאירבגםא־יכ,רסאמבאוהחישמה

ויהדועו,"עיקרלהלעיאתבשםנמאיכ

רימהםחישמיכתודוהלונאמרשאהלאכ

ותרוצוםימשלהלעאוהש,,ורמאלבא,ותד

,ב"לףד,םשןיע)"רמומשיאכםהלהמדנ

םיברםייוושלעדועהארהרדנלדירפ.(ב"ע

היטנוהזרפהםגםהבשיילוארשא,הלאכ

לאםיעלוקםגרבלבא,הדמהתאלידגהל
ןתוהמתנבהלהשדחךרדםיללוסוהרטמה

יחישמתגוכתולארשיבתותכהברהלש ".רקש
ןויערהבוה"עישהתכתרותבתוקסעתהה

תא,הארנכ,האיבההבךורכהיחישמה
האלפנתחאתיברעהדגארוקחלרדנלדירפ

הרקחנאלהתע־דעשוןארקהבהזמרנש

רצכהרבד־לעהדגאהאיה,יוארכחתנוכת

.(ריצחתיברעההלמהתאהושה,קוריהל"ר)

אוהוםייחרוקממהתשקוריהאיבנהרצכ

רהשקוהכדנלכלרזועוןגמרותבםלועליח
קרתומיותורתסנעדויהיהדבעאוה,חור

תאיבתארשבמהרפושלוקעמשישכזא

הברה.םיתמהתיחתוןורחאהןידהםוי

הדגאהבצחמרוקמרבד־לעורמאנתורעשה

רוסיפורפה,לשמל,ומכ)ורבסששיותאזה

תוירבעהתודגאהדההבשייכ,(גרובנרוד

רדנלדירפיפלםנמאו,איבנהוהילארבד־לע



לארשירוסיפורפ
,agדרדנלדירפ

ומלועדוחיבעזעדזנוולבםלועהעזעדזנ

ידוהי,תלאשקרפהלעהתלע.לארשילש

.תויפלתליהתו(הפוריאחרזמל"ר)"חרזמה

קסעתהזאו,וילאונפםיאקיטילופהלכש

דץראדילי,רדנלדירפםגתאזהלאשב

,וכרדיפל,תיברעמההלכשההךינחוחרזמה

ןילופוהיסורבםידוהיהימיירבדלאוינפםש

תוכיאהברותומכהטעמרפסרואלאיצוהו

.תוצירחבובראתו(1הלאהםימיהירבדללוכ

ברוהנינבברלרוגתאקראלהאלפנ

תחתהצחלוהייונעתא,המאהלשהנינמ
,םיסורהםיראצהוםינלופהםיליצאהלעלבס

רתסלקתאהלודגרתוידועתוצירחבםא־יכ
רשאתורומתהוםייונשהתא,םיינחורההינפ
וטלששםימרזהתא,הייחבהילעורבע

הבישיהמהכילומהךרדהתא,הבםיטלוששו
לאהפמוהשדחההלכשההלאשרדמה־תיבו

ופקתםצעלכבהארנהפ.תימאלההעונתה

קמעתהלעדויהדמלמהרדנלדירפתאקראל
.תאםגםא־יכ,התע־דעולרזעוצקמב

ומעתרצברצמה,בבלנהירבעהרדנלדירפ

םלועםורבתודמועהתולאשהלכבןיינעתמהו

תלאש,תוינויצהותוימאלהתלאש,תודהיה
םיכלוהה,תיחרזמההפוריאבםילודגהםיצובקה

ךלוהה,שדחהזכרמהתלאשו,םיאכדגו

,הקירמאבשדחהםלועבוניניעדגנלהוהתמו

יטילופהזכרמהותואתלאש–רקעבו

וקקותשיולרשא,תובאץראבינחורהו

1) The Jews of Russia and Poland.

A Bird'e-eye View of their History and

Culture. By Israel Friedlaender. New York
תורודהמיגברואלאציהזורפס,19:15

דבל.(ןורשיע"מב)תיזנכשאהמגרתותלחתו
תילגנאליסורדי־בתכמרדנלדירפםגרתהזמ

'גןבלודגרפס
י

םידוהיהתורוקלעםיקלח

תשקבלבוגגדובתכרשאןילופוהיסורב
הרבחהידי־לערואלאצירשאוםגרתמה

Jewish)היפלדליפבםידוהיםירפסתאצוהל

PublicationSociety;רואלאציי'גהקלחה
הרתיהבחהארהרדגלדירפ.(ותומירחא

הילעםאניותימאלהותטשלובונגל
,(ל"נהוירמאמץבקבספדנרשא)ךראםואנ

תיזנכשאלוירפסראשמהמכםגרתףא

(Die 10idiache Geschichte. Ein geschichts

philosophischer Wemsuch, Berlin 1898; Die

Grundlagen der NationalJudentums,ib.1907).

עוצקמהותואלעוחורמליצאהלרדנלדירפ

,קרויוינבםינברהשרדמ־תיבבהרוהותוארשא

שיהברהו;שדקה־יבתכתריקחעוצקמאוה

תאזונתלחנשדבלמיכ,הז־לערעטצהל

ידי־לעהשורחוהדודשתויהלהכירצרשא

המכמהנה,םירזלהכפהנונמרכירטונ

ונשדק־ירפסלערדנלדירפםאנשוימואנ

םלכטעמכו)םהילעםסרפשםיטעמהוירמאמו

ורמאנשףא(ל"נהוירמאמץבקבוספדנ

עדיךיאהארנ,ירלופופןונגסבובתכני

םינינפהתאתולדלוםיפיוםרהזתאתולגל

־לעארקרשאותאירק,לשמל,איההזכ.םהבש

רשא,םיאיבנהתופקשהבינידמהדוסיהרבי
תרבוחברואלהאיצוהותירבעםגהמגרת

יהםהםהםיאיבנההיפלרשאו(1תדחוימ
ו

תריחבןויערלשינידמהסיסבהתאוסרהי

,ינחורואיתדסיסבויתחתומשי.המאת

הזכ;תינחורתוינויצהתעםיארוקשהמהז

,םיאיבנבשלודגההז,והימרילעומואנאוה

לותהוגעלאלמ,ןונשהורמאמאוההזכו

דחאלע,םירורמתובאכאלמהז־סעו

םירצונהימכחןיבמארקמלםישדחהםישרפמה

העדבוירבחלסופטןיעכאוהרשא,(סגגירב)
ובםיראפתמשתרקבהחורתורמל,יכ,הזב

,

תירבהתאדמלםיאבשכםדיבהפיאוהפיא
ילבםיסרוהיכ,"השדחה,תירבהו"הנשיה,

יכףא,ונשדק־ירפסתומוחתאהלמח

םהינוקתותירבעההפשהחורתאםתעידי

יםיררועמהרוסמהחסונתאןקתלםירמואש

דחדבר־יב־רבלכלצאקוחשםימעפהברה
לדגתםתעידי־יאהלודגשהדמהתואבו,אמוי

שדקתדרחבםידמועהזתמעלו,םתוריהי
םמצעלושריאלוהשדחהתירבהירפסלומ
.דיובתעגל

ץיברהועדמהלהאברדנלדירפיחהכ

ומצעםצמצאלםלועמשףא,םיברבהרות

ובלהיהדימתלבא,ויתוריקהלשתומאעבראב

.ויתודיתעולארשיןרקתמרהלעגונהןינעלכלרע

הברההלשכרותוינויצהתבוטלקסעברץרמב

היחתההדשלעדבעהלודגתונמאבותושפנ

קרויוינתלהקבירבעהךונחההדשלעטרפבו

עטנרשאויתועיטנו,ןיסולכואבהגרמרתויה
,לבתהתמחלמהאבהנהו.ירפואיבהווגשגיש

תאמםיאיבנהתופקשהבינידמהדוסיה(1

eד"ערת,קרויוינ.רדנלדירפלארשי.פור.
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םבצמתארוקחלהרטמבהשרוולאבהרבעש
לוכיאלרשאכםנמאו;הנירקואידוהילש

וילעלבק,תיטיבוסההיסורךרדהמשעוסנל

הנירקואלבחבהרזעההשעמתלהנהתא

תומחוהומדקהנהו.ןילופתואבצידיבשבכנה

,וימיימדבםינענהויחאלהרזעושיגהתעב

ותמשנםגהתלעלצרהלשותריטפםויב

םירבדהוילעונוכיוםיהלאהלאהרוהטה

,והימריאיבנהלעומואנבומצעברמאש

ידי-לעהדגאהיפ־לעגרהנאוהםגרשא

הפורת,:(94'ע,הווההורבעה)לעילב־ינב

ירחאומעדעבתומלוהימרילהתיההלודג

תתלותלכיבהיהשהמלכתאולןתנרשא

עביחרדנלדירפםג."ודעביחאוה-ול

ךורבורכזיהי.ומעדעבתמוומע

.יקסננזופ.א.שר"ד

חונמהרשאותושפנההנגורעתותובבלה

שבולוךלוה,םקרתמוךלוהדועותוארלהכז

רדנלדירפןדתולאשהלכלע.תישממהרוצ

םינושהוירמאמבםא,םייחחורחפנןלכבו
וימואנבםאוםינקירמאהע"מבםסרפרשא

רשאותולודגתופסאבםאנרשאםיפיה

םנונגסבוםנכתבםיעמושהתאואילפה

הברקותדובעיכ,ולאבנובלומכו.יטויפה

וירמאמרחבמתאףסאוהתואםכס,הצקידיל

ולארקרשאדחאץבקלםירזפמהוימואנו
הווההלע–רמאל,(1"הוההורבעה,םשב

לאותוארבחמהרשגהורבעהךשמהתויהל
הרוסמהטוחידעלבמ,הזידעלבמיכ,דיתעה

ונייהלומתךא,רבעהםעונתוארשקמה

תאבבחלקרונאבםאלבא,ונחנאהמו
,הוההלאבלםישילבמותוארוקחלורבעה

קקותשמושיגרמויחםעתויהלקספנזא

ןינערתויה־לכלהיהנוםיאלמםייחש

הזהןויערה.תוינומדקירקוחלוםיגולואיבראל

לכלורדנלדירפלשוירקחמלכלדוסיההיה

תעפשהתרכנםלכבודבערשאויתודובע
ותואבשחווינפלענכנרשאשיאהותוא

אוה.םעה־דחאאוהו,וכרדחרומווברל

תשרפלע.רפסלשןושארהקלחהתאםגרת
יתשברואלאצירשא,תיזנכשא*םיכרד

הפיםואנשידקהותטשלוול,(2תורודהמ

ול,ריהדמתיבבו"סרתתנשבםאנרשא

דוסיהרבד־לעל*נהותרבחמתאהחנמשיגה

איהםגרשא,םיאיבנהתופקשהבינידמה

לודגהרפוסהלשויתונויערלעהלכתססבמ

תאםסרפאצמ־תעלכבוותטישוהזה

.תושפנןהלהשעוויתועד

זורחאהורפסהיההזוירמאמ־ץבק
דסונשכיכ,וייחבסופדהרואהאררשא

המחלמהיעוגנםידוהילהרזעהדעוהקירימאב
וירבחמדחארדנלדירפהיהתיחרזמההפוריאב

תודיעוהותופסאהלכבףתתשה,םיצורחרתויה

הנשב.דסומהתבוטלתואלילבףיטהו

B9 Past and Present. A Collection oF-IsraelFriedlaender. CInעJewishfasays. B
cinnat1 1919.

2) Ahad Haam. Am Scheidewege.אErsterBand. Aus dem Hebraischen wom

Israel Friedlaender, Zweite verbesserte und

wermehrte Auflage. Berlin 1913.


