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ןשראל. ארץ פון געשיכטע די

בראדאווסקו. גר. פון

 וו^לבע , לענדער ווץנלג זעהר דא אלז וועלט גארער ד^ר אין
 קולטו־ גאנצער דער בלל זלך צו אינטץרעס אזא ארויפנערופען האבען
 גרעסט^ דל ווץלט דער ג^גץבץן אר״ן־ישראל. וו? מענשהללט, רעלער

 אויפ־ און ערצויגען ווערטעי, קולטורץלץ מלעפסט^ דל און רעללגלאנען
 עם זיך האט—חשמונאים, און נביאים ד? ברוסט אלהר אויף נעח^וועט

 געהללמנלם־ אללן אלם מץנשהללט דעו־ פארגעשטעלט צללטען אלע אין
 ץללאדע, שעהנע ד? און רוים שמאלצי דאם לאגד. הללללגעם און פולעס

 )נושאי־הצלם צלם־טרץגער פאנאטלשע ד? און אראבער שטארקע די
 לאגד־ דאם אנדערש אדער אדי כדי ניץטהון אלא: האסטלג זיך ץן3הא
 זע־ וו^לכע ד?, אויך אדי פערטרלבענע ד? ווי יודץן, ד? בעקומען. צו

 דער פאר האבען אוועקגענאננען, דארט פון ווללען נוטען מלט׳ן נען
 אויפגעהערט ניט גלות צווללטויזענדיעהרלנען זללער פון צללט גאנצער

 פאטערלאנד. זייער צו שטרעבען נשמה נאנצער דער מיט און טראכטען
 אויט־ זיך האבען עם וועלכע אלן משיחי־השקר, ד? פון כעוועגונגען ד?

 כעסער בעווליזען פאלק, פערוואנעלטען פון האפנונגען די נעגאסען
 און אומנליקען קי_ינע שטרעכוננען. אונשטערבליכע ד? אט אלעמען פון

 שטאר־ דעם אט איבערצורי_יםען געיוען אומשטאנד ניט זענען לי_ידען
ארץ־ישראק דין און פאי־ק יורןשען צודשען וואס בוגד, בלוטעען קען

 וועגען הי_ינט ב?ז ץקז?סטירען אלעמען דעם אויף קוקענדלג ניט
 פרט רעם אין בענרלפען. רלכטלנע קרן גאר ניט לאנד דעם אט

 געפא־ פאלק, יודישע ראם וואם ׳גורל זעלבען דעם לאנד דאס האט
 דאס פ-ע־יע דאך זיך האבען—חירבן הלליגען דער פאר כורעים לען

 עם וועלכער אין וויסטע, אבגעכרענטע אלין אלם פארגעשטעלט לאנד
 וועלבער אין דן, דער פון אויסגעטריקענט און פערדארט אי־עס איז
 אונזער אויסנעהויכט, אללכיג אויף לעבענס־בחות אי־ע שוין זענען עם

 אלצט לעבענס־פעהלנקללט, און לץבהאפטלגקללט דין בץוולזען האם פאלק
 אונזער אין פלעלץם אויב ראם דעם, אין צווייפלען נלט קללנער וועט

 טויזענד־ רעם דאנק א דאם אלז צושטץרט, און געשעדלנט אלז פאלק
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 דינע און לעבען גלות אוגגארמאלען דעם אדאגק זמן, גע־וגד יעהרןגען
 פרעמד, דעד אין לעבען אונגארטאלע ראם זיך ענדןגט קמטען. שווערע

 יודןשע ראם און—צרות יורןשע אלע מים סיף א אויך עם געמט אדי
 פאלק ראם אט לעבען. לןכטןגען ני_יעם א צו אויף שטעהט פאלק
געגעבען, שעהגעם און גרויסעס פיעל אזוי וועלט דעד האט וואם

 אי_יג־ טןעפער דך זאל מען אויב לאגד. מןט׳ן איז זעלבע דאס
 אץ אז ווערען, די_יטלןך און קלאר וועט לאגד, פון גורל אינ׳ם קוקען

 זעלבע דן אלץ אט שולדןג זענען ארץ־ישראל פון לאגע אןצטןגער דער
 אמן אהן לאגד דאס אט מען טרעט יאהר טויזעגד צרויך אומשטעגדען.

 האגד אמן פון אןבער געהט עם חרוב. עם מאכט מען און אויפהער
 צו דארט אויף נןט הערען פמער און שווערד אגדערער. דער אין

 אוט־ ראם דערפער, און שטעדט גאגצע פון חורבן דער געויעלטןגען.
 וועה־געשדמ—ווימגגערטגער פון תל־מאכען און סטאדעם די ברענגען

 בע־ ני_יע די מאל ארע זיך מןט ברעגגען וואם אט—טוידט־שרעק און
 מוסיף רעגןרונג טערקןשע די גאך את אלעמען רעם צו קעמפפער.

 גגאלאגען. מסים אוגערטרעגלןכע מושלים, אןהרע פון ריןלקןר דעם
 פאל־ דעם פערעגדןגען וועלכע שוחד, און אונטערקויפוגגען שטמער/
 דן פון אוגוויסענדדיט דן אמנוואויגער. און לאגד פון חורבן קאמעגען

 אנגעקומענע דן פון גזלג׳ען מןט׳ן האגד במ האגד געהט אמנגעזעסענע
 דן אויס מען האקט אומברחמנות אויסגעמאגערט, ווערט ערד דן

 און וואסער־למטוגגען דן פערווארפט מען פערשןט מען וועלרער,
 חאפט פערטרןקענטקי_יט און אונפרוכטבארקמט דן וואסער־זאמלוגגען.

 רוקען מזרה פוג׳ם געגעגדען,-און גרעסערע אלץ וומטער וואם ארום
ווןסטע. זאטדןגער דער פון חוואליעם פרי_יע די אן דך

אומעדום. זעגען פערווארפעגהימט און אבגעלאזטקמט פון שפורען
 אןג־ גאר נןט נאך אןז פאלק, אוגזער אייך וון לאגד, דאם נאד

 לאגד, דעם אט פון קרעפטען פריהערדיגע דן פערטרןקענט; גאנצען
 א דעם האבען און וועלט גאגצע דן פערוואוגדערט האבען וועלכע
 “№נ זענען קרעפטען דן אט ודבש", חלב זבת "ארץ געגעבען נאמען

 צוגע־ זיך פ׳האבען וואו דארט, און לאגד. אןנ׳ם טיעף פערבלןבען
 עדד־ארבמטער-קאלאגןסטען-ויערט יודןשע דן פון העני דן רןהרט

 ארץ־ בלןעגדען פרןהערדןגען דעם אין פערוואנדעלט ווןעדער עם
 נארצןסען און טרון־לןלןען תבואה־פעלדער, זאפטיגע פעטע, ישראל,

האפנוגגעך זןפע אוגז אץ וועקען און בלןק אונזער ערפרעהען
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 עט ארבללטען עגערגלש אהבה, מלט ארבללטק נאר דארף מען
הענד, דל אבלאזק

 דל אונטער פון לללרק-און הלסטארלשע דל ארלבער וועלען עם
 ארויסשווימק- זון די ועט ו גלות פלנסטערק פון וואלקען אנגערוקטע

 אין יודענטהום וולעדערגעבוירענע דאם אויפלעבען וועט אויפסנלל און
ארץ־ישראל. געבוירענעם אויפסגלל! דעם

 זלך הויבט זל אג׳אלטע, זעהר אלז ארץ־ישראל פון געשלכטע דל
 ווערט און פאלק יודלשען פון געשלכטע דל אללדער פרלהער אפך אן

 צללטען, בעשטלמטע קלאל נלט דל פון נעבלען ווללטע דל אין פערהוילק
 זל רופט אזוי—)כגען ארץ־ישראל קללן געקומען זענען וועלכע יודען, דל

 פערשלעדעגארטיגע און גרויסע א געטראפען דארט האבק תג״ך( רעד
 קללן נלט חאטש הלבשע, א אין סעמלטעף )דערהויפט בעפעלקערונג

 עם וועלכע וועגען גבלרים, לעגענדארע דל חוץ קולטור, ארלגלנעלע,
 א געשפיעלט לאגד אלן האבק ביבעל, דער אין דערמאנט ווערט

 וועגל־ א פעגלצלער; די און אמורים פלשתים, חתים, דל ראליע הלבשע
 אדום. און מדין, עמלק, מואב, געהאט האבק ראליע בעדללטענדע גער
גרגשי. און יבוסי פריד, מק׳רעכעגק קאן אומות קלללנע גאר דל פון

 אין )לערך זללט צפון פון אנגעקומען זענען וועלכע ם י ת ח דל
 געוועהר זללער דאגק א האבק געבורט( כריסטוס פאר 1400 יאהר

 מצריים, דל געגויטלגט אבמאך זללער לויט און דרום צו ארילנגעדרונגען
 סוריה. און פלגלקיע פון צפון־טללל רעם אבטרעטען זלל זאלען זלל ראם

 און פרת טללך בלז׳ן פערשפרללט ממשלה זללער זלך האט מזרח אויפ׳ן
 די האבען מלחמות שטענדלגע דל דאנק א קלללן־אזיען, צפון-בלז אין

 קריעגם־ צוללעב מעטאללען פון בעארבללטען דאס ענטוולקעלט חתים
 זיל האט דאס מלחמה־רללט־וועגען, פון פערפערטלגען דאם און צוועקען
 השפעה היבשע א כנען אלן ערווערבק צו זיך מעגללכקללט דל געגעבען

 כגען־ אלברלגע די ווען דעמאלט, אפללו אויפהאלטק דארטען זלף און
 דוד׳ס געגען געוועהר זילער אוועקלעגק געמוזט האבען שבטים
חכמה. המלךם שלמה און שווערד

 יאהר־ хп אלן לערך ארץ־ישראל קללן קומען פלשתים דל
 יודען. דל מלט צללט אללן אלן כמעט געבורט, כדלסטוס פאר הונדערט

 זיך פערשפרללטען זיל און יאהר־הוגדערט קללן אריבער נלט נאך אלז עם
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 כרמל פונ׳ם )מ?טעל־טעער(, ים־התיכון פונ׳ם ברענ גאנצען אויפ׳ן שיין
 שטעדט־טלוכות. נרויסע קדן נים אופן אזא אויף בילרען און עזה ב?ז

 מנצח אין ער הטי־ך; דוד טאכט נצחוגות וידטערע דערץז מ?ט סוף א
זעלבסטשטענדיגקדט. זדער זין בי_י אב נעמט און פלשתים ד?

 די וו? שטארקע און )צעדער( ארז דער ווי הויכע ,די אמורי
הירדן, עבר א?ן אר״ן־ישראל, פוץ דרום א?ן וואוינץן אדכע*

 צדט יץנער א?ן ארץ־ישראל פון פאלק קולטורעלע מעהר דאם
 אלט? גאר די פון מען רעכענט זד )כנענים(. פץנ?צ?ער ד? זענען

 זעלבםטשטענד?גע א זד ב?לרען לאנג שרין און לאנד פון אדנוואוימןר
 גאנצע א ב?לדען זיי ארץ־ישראלי פון צפון א?ן ים בדם וואס מלוכה,

 וועלכע אנדערע, און עכו צידון, צור, ווי ים, נעבען שטערט רדה
 פעניצ?ער ד? וועלט־מסחר. פון צענטרען ה?בשע שפעט^ר ווערען

 צופ?ע־ וואס האנדעלם־ש?פען, בויען האפען, נ?נםט?גע אויך נר?נדען
 לוקסוס און קולטור פון פראדוקטען ים־התיכון גאנצען א?בער׳ן רען
 נרדכט זיי דאנק א מארקען, אדראפץא?שע ד? ד^רט?ט בןןזארגען און

 בליהען, אונגעהויערען א ארץ־ישראל פון חלק דעם אט פון טסחר דעד
 וועלכע שבטים יוד?שע יענע אר?ינגעצויגץן אהין ווערען שפז^טער

שכינות. אין בעזעצט ז?ך האבען
 פון זדט מזרח צו גץוואוינט האבען וועלכע ומואב, עמון

 א?נ׳ם ראליע קענט?גע קי_ין געשפ?עלט נישט האבען ים־המלך, און ירדן
 אדום, וועגען אויך זאגען טען קען זעלבע דאם ארץ־ישראל. פון נורל

 אד־ א?בר?גענפ לאנד. פון דרום עקסטען אין נעוואוינט האט וועלכער
 אויס־ שפעטער א?ז נהורדום( אומה דער אט פון יורשים די פון נ^ם

 און לאנד פון גץש?כטע דער אין וו?כט?נעס פ?על ארדנשרדבץן געקוטען
פ$לק. פון

 יענעם א?ן ארץ־״שראל האט אנגעוויזען שוין האבען מיר וו?
 ער־ דאס קולטור. אדגענע און פעסטע קי_ין פערמאגט נ?ט פער?אד
 צוו?־ ז?ך נץפ?נענד?נ לאגע, געאגראפ?שער זדן דורך בעיקר ז?ך קלערט

 אשור מצרים, אור־אלטער פון לענדער קדלטורסטץ סאמע ד? שען
 ד? פון השפעה דער אונטער געפונען תמיד ז?ך עם האט—בבל און

 פון צענטר א?ן ל?גענד?ג לענדער. צויד ד? אט פון קולטורען םעכט?גע
 «דראפע,—וועלט־טד׳דלען דרד ד? פון מלחמה־וועג אויפ׳ן און האנדעל

 אפענע און נרויסע א וו? נעווען ארץ־ישראל אפר?קע-א?ז און אזיע
 האנדעלם־ די און חיל דאם דורכנעהען פלעגען עס וועלכער דורך נאם,
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 פערשלע־ אלן און $פט זלך פל^גען דא זליטץן, אדע אין קאראוואנץן
 דעם אללנם האסען פלעגען וואם פז^לקער קלילנע בעזז^צען צללטען ד^נע

 די פון השפעה דער מלטגץהאלפען מעהר נאך האט סבה דל צווללטען,
 אשור פון וולרקונג אלזמףועןדל שטארק בץזונד^רס קולטורען. ארומלגע

 גע־ דאקומץנטץן, פון ענטדעקונגען פלעלע בעווליזען עם וואם בבל, און
כתב־היתדות דורכ׳ן שרלעבעמן
 מאם הלבשער א אין דאן איז קולטור ארלן־ישראל דל אויב נאר

 זל דאם אנץרקענען מען מוז אללנען־אלץ און ארלגלנץל נעווען נלט
הויך. גץוולסער א אויף געשטאנען אלז

 זענען יורק די בץזעצט זלך האבק דא ווען עפאכע, דער אלן
 אי_ינ־ דל ווענד. הויכע מיט ארומגץנומען שטעדט פלעל ג^ווען דא שוין

 פץרשלעדען־ אין קדללדען זלך פיעגען שטעדט די אט פון וואוינער
 די אונטק־י זילבער. און גאי־ד מיט אויסגענעהט קלללדער, פארביגע

 שנלצערלל מלט מסחר. דער געבללהט האט שטעדט דל אט פון ווענד
 אוים־ און פערפערטלגען כללם בענוצט זלך מען האט קונסט־ארבללט און

כלים. פראכט־פאלץ און געטער פארבען
 גע־ האבען עם ערד־ארבללט׳ דל געבליהט האט דערפער דל אלן

 זללער מלט האבען וועלכע ווללנטרויבען, צאהל גרויסער א אלן וואקסען
 ס׳הא־ געשלקט; האט משה וואם מרגלים, דל פערוואונדערט אזוי גרויס

זיך האבען ווללט נץ גא בוימער. פרות־געבענדע געוואקסען דא בץן
 תמלמות׳־ די געבראכט האבען וואם זיתים, פון וו^לדער גאנצע מןצויגען

בומאילל. אלן פלס דל זיך טרענקען ארט דעם אויף אז אמונה, דלגע
 קעמלען פון קאראוואנען ציהען האנדעלם־וו^גען דל אלבער

 )צרי לאטום און באלזאם ,גץוולרץ מלט אנגעלאיען
 פאשע־פעלדער פראכטפ^לע און טשערעדעם אונגעהוירע דל ולם(,

 ארץ־ישראל וועגען צוטראגען טאל און בארג פון בלומען־ד^קען דל
ודבש". הלב זבת "ארץ א לאגד, א אלז דאס אז שבח א

 מורא׳דלגע דל אט—איץ־ישראל צו נעהעגטער צו קומען זלל
פרעהללכע שוין הללנט__פרעה׳ן בלי קנעכט נעכטען ערשט גבורים.

 בלויז זלל; פאר צלטץרט מען אלע, אנטלויפען יודען די פאר מנצחים,
 שטאדט אילן אללנוואוינץר. ארטלגע דל אויף אנ׳אימה ווארפט נאמען זללער
 אלבץר געהען צווללטער דער נא־ פעסטונג אללן אנדערער, דער נאך
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 פחר׳רלגץ דל עט אויך מויערען הויכץ ד? עט הענד. יורישך אין
 אונ= שבטים יודלשע צוועלף די שטעהען אקענען עט קאנען שאנצען

 אלל־ נון. בן משה-יהושע פון יורש מעכטלגען פון פלהרונג דעם טעו•
 עקשנות, מלט אקעגען אפילו זלך שטעלען אללנוראוינער ארטלגע נלנץ
זלל אויך גרללכט אבער שווערד נון׳ס

 און יואונדערשעהנע דל מזרח־כנען, אללנגענומען מען האט אט
 און גד שבט ראובן, שבט פון רשות אלן שלין זענען פעלדער פעטע
 ועיט דארטען התחלה. אלן נאר אבער אלז דאם מנשה. שבט האלב

 פיעל מלט דורכנעשנלטען לאנד, שעהנעם א ללעג ירדן פון מערב צו
 שרון ללנען ים גרויסען דעם נעבען ווללטער טאלען, און בערג־רוקענס

 א מלט פרלהללנג אלע זלך בעדעקען וואס פלעצער רללכע שפלה, און
 ים דער אלז ווללטער און רויזעף און נארצלסען אצלנטען, פון דעק נללער

 רערצעהלען כרמל, פון צופלסענס זלך פליוסקען חוואליעם זללנע התיבין,
 ים, זללם יענער פון וואס לענדער, און פעלקער פון וואונרץר־מעשה׳ללך

 הונדערטער געהען עם וועלכע אויף טללכען, און ימים פון מעשה׳ללך
 רללב־ און מסחר קאראוואנען, און סוחרים פון סחורות, מלט שלפען
.טהום

 קאסטען וואם מלחמות, בלוטלגע און נצחונות גבורה׳דלגע דורך
 בעקעמפפען צו יהודה שבט דעם אללן זלך לעבענס-נלט טויזענדער אב
 בללם וואס פלאק דעם און המלח ים צוולשען וואם געגענד, נאנצץ דל

 אמת יהודה. שפעטער זלך רופם ארץ־ישראל טללל דער אט ברעג.
 אויך אלז קללמאט דאם באדען, פרוכטבארער קללן גאר נלט אלז דאם

 בללק אונזער נלט ווללט ערפרעהען שטללנער נאקעטע דל און הארט
 פאר נעבויעט האבען זלל ארבללטען. אבער קענץן יהודה בני דל נאר

 קללן שפארען נלט זלך פאר אויך ווץלען זלל רעמסס, און פיתם מצרים
 ווץ־ געגענדען שטיינערדיגע אונפרובטבארע די פעהלנקללטץן. און מלה
 פון שלכטץ אנגעטראגץנער אללן מיט בעדעקען שפעטער זלל לען

 פללנע און גערטנער אין אופן אזא אויף זלל און ערד פרוכטבארער
 ניט איצט קען מען וועלבע צו בערו, דל אויף פערוואנדלען. פץלדער

 בערג דל אט און אויסהאקען, טעראסען דל זלל וועלען צוטרעטען,
 פון גלרליאנרען מיט בעפארבען ווערסט הונדערטער אויף זלל וועלען

זיתים־וועלדער. און טרויבען־לאזעם
 דל פץרלענט נלט שבטים איברלנץ דל אויך אבער האבען עם

 ראן און—צפון־ארץ־ישראל בע־עמפבען בעדארפט נאך מ׳האט הענד,
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 ישראל בני דל פון הענד די אין געפינען לאגד גאנצע דאם זיך וועט
אברהמ׳ן. זללדען זללער געיוען מבטיח דאם האט נאט רו?

 האט יהושע מעכטלגען פון מלחמה־זשענלע און דרללסטקללט דל
 מנצחים דל זיך האט דא צפון. אייפ׳ן ארללנרללסען זלך מלטגעהאלפען זלל

 גאלר־בעשפרלצטע מלט געגלאנצט האט וואם לאגד, רללכעס א כעוייזען
 א טללכלעך, און קוואלען זללבער־קלארע מלט גערטנער, און פעלדער

 שטראהלען לעבענסשאפענדע דל אונטער שמללכלענדעם און פרעהללכב
 דאם אט זלך רופט שפעטער ארץ־ישראל־זון, וואונדערליכער דער פון

גליל, לאנד שטלק
 אבגעשטופט יודען דל דורך זענען וועלכע אבער, פעלקער דל
 רעם אויף נאך האבען ערטער, אלינגעזעסענע זללערע פון געווארען

 נללער דער אט מלט צופרלעדען געווען נלט און געווען מסכים נלט ווללט
 ערשטער זללער וול דעם נאך כנען. אין ענטשטאנען אלז יואם לאגע,

 בענוצענדלג און אויפגעהויבען קאפ רעם זלל האבען ארלבער, אלז פחד
 אננעפאלען, יודען דל אויף זלל זענען פארפאל, גלנסטלגען יעדען מלט זלך

 צורלקגענומען אפט־מאל און דערפער און שטעדט זללערע געראבלרט
געגענדען. זללערע

 פאר־ און פלעל, געווען זענען פארפאלען גלגסטלנע אזעלכע און
 שבטלם־האם דער און ארט בערגלגע ראם אפט. זלל זענען געקומען

 זלך האט שבט יעדער יודען. דל צוולשען פירוד א געמאכט האבען
 )פלאג( פאהן אלגעמילנע קללן געווען נלט אלז עס זלך. פאר געארבללט

 פלעל געווען גורם האט דאס אט פלהרער. אלגעמילנער קללן נלט אויך
 און מרידות אונאויפהערללכע דל לאגד. דעם און פאלק דעם אומגללקען

 געווען בעגלללט זענען אומות אללנגענומענע וואם נאר דל פון אנפאלען
 דערפער. און שטעדט פון שרפות און רציחות פלעלע רויבערלל, מלט

 חרוב געמאכט, תל א און פערברענט צוטרעטען, מען האט פע;דער
 צללטענווללם זלל. ארום וואם מויערען דל און שטעדט זענען געווארען

 בעגללסטערט האט וואס מנהיג, אללן אויפשטעהען יודען דל פון פלעג
 "שופטים" אדער מגהיגים דל אט העלרענשאפט. זללן מלט פאלק דאם

 שודדים די פערטרלבען אפט האבען גערופען, ראן זלל האט מען וול
 דעם יודען דל אומגעקערט אויפסנלל און נחלאות זללערע אבגענומען

לאנג. אויף נלט אבער לאנד, אלן פלאץ ערשטען
 ^ן וולעדער זיף הויבט עס און יאהר אללניגע איבער געהען עם

 אונטערגע־ דל שבטים. יודלשע דל ציולשען פירוד פרלהערדלגער רעם
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 מחנות ווללדע מלט און קעפ ד? אויף וולעדער הוייבען אומות נעבענע
 פערקנעב־ און שבט יודלשען אלז נלט וואס׳ער א אויף אן זלל פאלען

 א ערשללנט עם בלז נערויערט פערקנעכטונג ד? האט אלהם. טען
 פאלק. דעם ושלוה שלום טאכט זללן מלט ברענגט און ,שופט" נללער

לאנך דעם און
 פון לעבען אללנפאכע פארצללטלגע דאם ארלבער. זענען יאהדעץ

 פונ׳ם רעזולטאטען אומגליקללבע די נעווארען, פערוולקעלט אלז יודען
 צופלהלען. גענעבען דללטללך זלך האבען דעזארגאנלזאצלע און פירוד

 פון בונד א מאכענדלג פלשתים, ד?—יודען פון שונאים שטארקע ר?
 שבטים. יודלשע די בעאונרוהלגט אונאויפהערללך האבען מלונות, פלנף

 און קלאר את דך פעראללנלגען און ארגאנלזלרען פון נויטינקללט דל
 דורכ׳ן געווארען בעשטעטלגט איז מיטלגקללט די אט געווען. דללטללך

 הא־ ארגאמדרונג, זללער דאנק א וועלכע פלשתים, די פון בללשפלעל
 אין ערטער הלבשע אנדערען נאכ׳ן אללנם פערנעמען אננעהויבען בען

 בלל אויך אן דך הויבט ארגאנלזאצלע פון פראצעם דעם אט לאגד.

 צום פלהרם ער שאול. ערשלענען את מלך ערשטער דער יודען.
 זייערע אב האלט און פלשתים ד? מלט מלחמות זלעג־רללכע ערשטען

 שכנץשע די א^נצושלענען גרלט זענען וועלכע חוואליעם, מורא׳דעע
 צו לאגד דאם געווען בעשערט מט את איהם נאר שבטים, יותשע

 האט ראם אויפצומונטערען. רלכטהןמער צוטרעטענע ד? און בערוהתען
 דך ער טראנט אדרער א?ן ווי דוד, פערטרעטער זמן אויפגעטהון

 וואס די בעקעמפפט לאנד, נאנצען איבער׳ן העלדען־מחנה דין מלט
 אב נעמט און מורדים ד? בעשטראפט אונטערנעבען, מט דך ווללען

 דל פלשתים, פאלשע די אנדערער. דעי נאך נעגענד אלן זך בל
 גענויטיגט זענען אדומים עזות׳דינע אייך און ומואב עמון אונרוהלגע

מלך יודישען פון ממשלה די זיך א:בער אנערקענען
 “ארץ גאנץ אלבער מלוכה יודישע די דך האט פערשפרייט און

 ווילדע די און דרום. אויף ים־םוף בידן אוי צפון אין דמשק פון ישראל
 מזרח די געראבירט אונאויפהערללך האבען וואם ודסטע, דער פון רוצחים

 געציטערט ודיזען׳ צו וויעדער דך געוואגט מט איצט האבען געגענדען.
מלך. יווץשען מורא׳דיגען אן היינט פון דעם פאר

 ־'^ין אויפגעבויעט ירושלים.. אבגענומען דוד האט יבוסים דל בי_י

 פערי־ און פאלאץ א מיט בעפוצט איהם פעסטונגען, און טורעם א אלהם
 מלוכה־שטאדט זללן פאר געמאכט ער האט ירושלים בנינים. שלעדענע



и
 צץ־ דן זיר ארוס פץראךמנט האט וואם צץנטץר, פאלןטןשען א פאר

 רעגץלמץסןנער א פון ׳*׳התחלה די גץמאכט האט און שבטים ווארפענע
 אלץ האלט שלמה, זוהן, דוד׳ם פון צלט דץר אץ ארגאמזאצןע. טלוכה׳שער

 פאלק רעם גץגעבען האט שיוערד דוד׳ם לןהען.3 דין אץ לאנה דאם
 גץ־ האט חכמה שלמה׳ם ערד; און פריירדןט קאנטען, מיץ און שטץדט
 און כהות ז*נץ אלץ פון אויפבליהונג דן ושלוה, שלום לאנד רעם בראכט

 דך גץפינם ארץ־ישראל גאנץ כמעט ווץלט. נאנצץר דער אץ ווערט א
 פץסטונגץן, און שטץדט בויץט שלמה פאלק. יודןשען פונ׳ם ה.ץנד די ■אין

 לענט ער טעמפעל. א און פאלאצץן טיט קרוין־שטאדט די בעפוצט
 פץרו*ץכטץן און פץרפץר־טןגען צי אויף ץו־טץר מאכט וועג, א דורך

 קארא־ די דך ציהץן אונץנדליך שןפץן, בויץט און ים־סיף אויפ׳ן שיפץן
 סוחרים יודןשע די סחורות. אלץרלין און כל־טיב מיט אנגעלאדען וואנץן,

 מט שלום דער אט תישיש. און אופיר עזדפטץן, אןספאמע, מןט האנדלעי
 גרץ־• נאך פץלר. זיין בץארבןןטען רוהיג דך בויער דעם מעגלןכקןןט די

 רוהיג דר דצען אלגוואוינץר דן און לאנד פון וואוילטאג דער ווץרד סער
 או פערבןנדונגען מאבט המלך שלמה תאנתי. ותחת גפני תחת "איש

 די אט מצרים. און פןמקןע מיט שכנים, ארומןגץ די טןט •אבמאבוננען
 המלך שלמה חאטש און לאגד. רץס הטיבות געווןסע גץבען פערבאנדען

 זי׳יץר פאר גליל אץ שטץדט צוואנצןג פעמציער ת אבגעטרעטען האט
 צו אןיננץגעבץן איהם זיך האט דאך פאלאצץן• בויץן צום בנוגע חילף

 ארץ- קאמבעאצלעס. פערשןעדץנץ אנדערע דורך הוצאות די אט דעקען
 דן און ורץלט־געשיכטע דץר פון פלאטץ אויפ׳ן ארוים דך רוקט ישראל
 די פון אויפמץרקזאמקלט די דך צו צוצלהען אן הויבט מלוכה ■יודןשץ
מלכים. און מרובות .גרויסע

 א כמעט נאך מלוכה. ד? דך צופאלט טוידט שלמה־המלך׳ס נאך
 די מלוכות: בץזונדערץ צווך אויך• פץראייניגונג, הונדעדט״יאהרינער

 מיט׳ן קלץנץרץ ד? מלוכה, דרוס׳דןגץ דן צפונ׳ריגץ. דן און דרוס׳דיגע
 וועל. ווןעדער, צפונ׳דןנע דן ה, ד ו ה י מלוכת הןיסט ירושלים, צענטר

 אדץר אפרים מלוכת דך רופט גץווץן, גרץסץר פיץל איז כץ
 ים, כ ש הויפטשטאדט מןץ א נאך ערשיעט ירושלים חוץ א ישראל"

 עקשנות׳־ איין דך צופלאקץרט מלוכות ביידץ ציוןשץן שמרון. דץרנאך
 נ?ט קאנען שלמה׳ן פון קרוין־יורשים רןכטןגץ דן היות קאמפף. דןגער
 מחלוקת דן נאר השבטים. עשרת דן פון דך אבטיילץן אויפץ דץ מסכים
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 אללמע עט ארץ־ישראל אץ איז אן אלצט פון און פק־שוואונדק ניט אה
מלונות. יודלשע צ־וריך נאר

 איז מלונות צוולי ד? אט פון אללנוואוינער ׳דל פו עסק הויפט דער
 נים געווק פ.ערשפריןט געדטנערייאיז און ווילן־בוי אקערבוי. ערד־ארבללט,

 דעד אין מזרת, אץ נאד שטעדט. דל אץ אויך נאר דערפער, די אץ נאר
 יהודה. פון ערטער אללנלנע אין דרום אץ און ירדן זללט יענער פון געגענר

 הלבשען א פלהצוכט. מלט הויפטזענללך אללנוואוינער דל זיך פערנעהטק
 טע" האנדעלם אין און משחר אין אריינגעצוינק מק האט פאלק פון טללי

 האנדעל אינ׳ם גענומק אנטליל ברללטק א האט ארץ־ישראל טלגקייט.
 און קאראוואנק שיהענדלג מזרח, פון קולטור־לענדער דעמאלדלנע די פון

 משחר פון וואוקם פון ערך נאנ׳ן מדינות. ווללטע דל אלן שלפק האנדעלם
 זלך האט קרלעגם־עניניס, פון ענטוולקלונג און לענק פאללטלשען פון

 דאש פעסטונגקי און שטעדט צאהל דל לאנד אלן פערגרעסערט אויך
 מקור־הננסה, בעשטענדלנק א געפאדערט האט הויף פון לענק רלינע

 מלונה* דל אויך שטללערק און נאלאגען דל אחוץ גקוק זקק מקור אזא
 נעווק געשטערט אלז מלונות יודלשע דל פון קטוולקלונג די גלטער.נאר

 אלנערקערענלשען דלנאסטישע סנסוניס, און ארדנונגק אלנערללנע דו דורך
 אזא שונאים. אויסערללנע דל פון אנפאלק אונאויפהערללנע דל דורך אץ

 יודישער דער אץ געפלהלט שטארק בקונדערם זיך האט הענינים מצנ
 מלונה דל אט זלך האט יאהר־הונדערט צוולל פון משך א אלן צפוךסלונה.

 קאמפף דעם :אלן ארמים. שנניס-דל אלהרע געגען בעשלצק בעדארפט
 אונאב* זללער פאר שטעהען געקאנט שטענדיג יודען דל האבען אנער

הענגלנקללט.
 פרת אין )חדקל( טלגער טללכק דל בלל פון אויף זלך הויבט אט נאר
 מעב- סאמע דל אשור, מושלים וועלט נח-דל מוראירלגער מעהר אנ׳אנדער

 ים־ההינון, צום קטהץ לאז א זיך האבק זלי פאר־אזלען. פון מלונה טיגע
 פון אלעס ^נקעהרקדיג און אלעמק אלבער נצחון זייער ארויפווללזענדלג

 פלנלקלע נלל־ימים׳דלגע רייכע דל דמשק־מלונה, מקשענרללנע די ווק. זייער
 גקארט און געצויגק אלץ האט אלעס דאם יהודה-אט אין ישראל מלונת

 נאנצע דל בעקעמפפק צו געשטרעבט האבק וועלכע רויבער, דל זיך צו
 אללנוואוי־ זללנע פערטרלנען אשורים דל האבק דמשק אללננקומק וועלט.

 אלז אדם אדער דמשק מלונת אשור. פון פ־אוולנצק ווללטע דל אץ נער
 נאמק רעש זל בעקומט שפעטער און אשור, צו געווארק צוגעבונדק

 וועלנע בעשלצונגש״פערבאנדען, דל ,,אשוריה"(. פוי )פערקורצט ה י ר ו ס
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 רעם געגען ארץ־ישראל פון פעלקער די דורך געיוארען נעשאפען זענען

 נצחץ־גאנג רעם אבהאלטען געקאנט ניט דאך שונא-האבען אלנעמיינעם
 אט ארכן טרעטען דמשק אןבער נצחון ד-ץם נאך גלי״יך אשורןם. די פון
 דעם בעקעמפפען און מלובה יודןשער דער אין גבורים מורא׳דיגע דן

 אוועק רייסען זיי גלעד. גערופען מ׳האט וועלכען מזרח־טייל, נאנצען
 יודןשע איינןנץ מןט בעזעצט אה וועלכע געגענד, גרויסע א צפון אץ

 אןיגוואויגער דן אשור, מלוכת צו מחבר מען אה אלעס דאס אט שבטים.
 ווןןטע דן אין אוים זיי זעצט מען און ארי״ין געפענגעגןש אץ מען נעהמט

ממשלה. אשור׳שער דעו־ פון עקען
 זעלבען דעם געהאט האבען פעלקער אנדערע און פענןציער דן

 גע־ פעלקער אלע דן האבען אומזןסט מלוכה. יודןשע דן וואס מזל,
 מצרים פון ר.ןלף דער אויף האפענדןג אויפשטאנד, אי_ין מאכען צו שטרעב
 קאכעניש גאנצע דן אט אשור. פון האגד אייזערגע דן אה מעכטןג צופיעל

 אויפגע־ אשור. דאם דערצו, געבראכט נאר האבען מרידות אלע די און
 דך חיל אונגעהויערען אי_ין מיט האט אלעמען, דעם אט פון בראכט

 הויפט־שטאדט דן בעלאגערט ארץ-ישראל, קיין ארי_ינגערןםען ווןעדער
 פאר 721 יאהר אץ איעגענומען זן און מלוכה-שמרון יודןשער דער פץ

געבורט. כרןסטום
 יורןשער דער מןט ענדיגע■ אןיביג אויף בץשלאפען האט אשור

 אלם געפןהרט זיך מיט זך האבען יודען טויזענדער צעהנדלןגער מלוכה.
 מלוכה. זייער פון געגעניען ווןסטע דן אץ כעזעצט זןי און געפאנגעגע

 גרעסטען רעם פערלוירק האבען שטעדט יודןשע אגדערע און שמרון
 האכען שטעדט יורןשע פופטע דן אין איינוואוינער. זייערע פון טהייל

 פעל־ אנדערע אץ בבלים אשורים, וואוינען צו אויף געבדאכט אשורים דן
 זענען אנגעקומענע דן מלוכה. זייץר פון געגענדען )אלטע( דן פון קער

 פןעל אנגעגומען זך האבען צייט דער מןט נאר געצענדןעגער, ג^יווען
 ארטןגע דן מןט אויפגעמןשט זןך האבען זיך אמונות. און מנהגים יודןשע
 בעזונדערע א זך בןלדען שפעטער און פערבליבען, זענען וואם’ יודען,

 בעוואופט אה וועלכע האלב־יודישע, און האלכ־געצענדןענערןשע אומה"
מלוכה. יודןשע דן אוגטערגעגאנגען אה שמרוניס״-אזוי נאמען מיט״ן

 די אין קו7ג זאל ארץ־ישראל פון טןיל גרויסער א און סו-רןה
 קאג־ אןצט זיך האט לאגד פון בעפעלקערוגג יודןשע דן אשור. פון הענד

 צוזאמען אומות ארץ־־ישראל׳ער די יהודה. קלןינעם דעם אין צענטרירט
 צו אןנאןינעס כדי פעראןינןגען זיך געפרובט האבען יהודה בני די מיט
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 אהן :האט אבער אשור פערקנעכטען, ז* ווןלען רואם דן, געגען קעמפפץן
 רי און פענןצןער ד? צושלאגען נעווען. גובר אלץ זיי מיה בעזונדער א

 פערברע" און ראבירען יהודה, קיין אדיין אשורים די זיף רי_יסען פלשתים,
 פאל־ איהר יהירה אב לעגט אבער מאל ראם דערפער. און שטעדט נען

 ווערט אשור, דורך אנגעהויבען מתנות. רלבע פןעל דורך מפלה קאמענע
 סקןפען, פון מחנות ווילדע די דורך פערענדןגט לאגד פון חורבן דעה
 חרוב־מאכעג־ א ווי ארץ־ישראל איבער דורכגעטראגען זיך האבען וואם
אוראגאן. דער

 פערפיהרט האט געויאיעץ שטארק דערווןיל אח וועלכע מצרים,
 איז מושי איין פון יהודה. איעגעגומען האט און אשור מיט מלחמה א

צווייטען. צום ארןבער לאגד דאס
 און מדין פאר. אלץ קומט אשור פון צופארען פאמעליכע ראם

 צוטיילט ענוה, רעזידענץ פראבטפולע איחר געמאכט חרוב האבען בבל
 אי־ןבער זענען ארץ־ישראל און סו־יה אשור. פון גיטער אלע דך צווישען

 און מצרים צווישען מלחמה א פאנאנדער ברעגט עם בברים. ת צו
 און מפלה א האט מצרים ארץ־ישראל. איבער הערשאפט דן פאר בבל
 צווישען בבלים. דן מושלים- נןיע דן פאר לאגד דאם אברןיניגען מוז

 אבזרוות׳דיגע די אט בבל. פון מם־געבעען דן יהודה אויך ווערט אגדערע
 גע־ געוואלד און רויבער־פאליטיק אןה.ר מיט האט פגע־רע דער אט בבל,

 צווןשען נאציאנען. ארץ־ישראל׳ער די פון מרידה־־געפןהלען דן שפי_יזט
 שטאל־ דעם געגען מרידה הכניתצו־ןא אן ווידער דך הויבען לעצטע די

 דער אט פערשטא־קט דך האט יהודה אןן אויך אזיען. פין מושל צען
 בעשלאסען האט אויפשטאנד דער אט און אויפגעבראכטקי_ים. פון נייחט
 געפאיוען אינגאנצעץ איז פינןקיע יהודה. און ארץ״ישראל פון גורל דעם
 ירושלים אויף נעלאזט גלי_יך זיך האט בבל פון חיל אונגעהויערע דאם און

 אויפ־ דא־ מאכען צו הרוב נבוכדנצר, שטרענגען פון בעפעהד םןט׳ן
 יהודה, קי_ין א־ןינגעדרןנגען האט בבל פון היל דאס לאגד. שטעהענדע
 און געראבירט פעמטונגעי, און שטערט פיעלע שטורם דורך אןןנגעגומען

 דן פע־טרןבען אין פעלדער די ציטי־עטען אי_ינוואויגער, דן געפאנגען
 בבל פון ממשלה די און ירושלים, מען געמט 568 יאהר אץ טשערעדעם.

 ישראל־ דער אין פרןהער וון לאגד. גאנצען אויפ׳ן געלעגט זיך האט
 צאהל גרוימע קןין ניט פערבלןבען אןז יהודה אץ איצט אויך אזוי מלוכה

 מען האט משפחות יודישע טויזענדער עם. המון פון איבערהויפט תושבים.
 פראווע- בבל׳שע וולטע דן אץ בעזעצט זך און שביה אןן פערטרןבען
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 אללנלגץ געבליבק. מץנשק אהן אלז לאני־ דאם גופא. בבל אלן און צק
 מץנשק אנשטאט גקוארק: פוסט פשוט טאקל זקק לאגד פון גץגקדק

גץבלאנזשעט. היות ווללדץ דארט האבק
 ווץלט־ אנדק״ץ אלץ וואס גורל, זץלבען רעם גץהאט האט בבל

 קט־ אלהר פון שטופץ הץכסטץ דל דערנרילכט פאדער־־אזיען, פוי מלוכות
 צופא־ אינגאנצק איו זי כלז צורלקפאלק אנגץהויבק זל האט וולקלונג,

 ווץ־ זללט אלהל פון אויך קקען צו אופן אזא אויף אום גקוארק. לק
 גץגגץר. גליקליכען מץהר און שטארקערען מץהר א פון קרבן א רק
 געמאבט האט כורש, פרס, מלך דק־ פרם, גקוק איז געגנער אזא

 אלהר בלל צוגקומץן האט און בבל פון ץקזלסטענץ מיטדער אנ׳קדץ
 ד.ץנר דל אלן ארלבץר איז ארץ־ישראל פראיוינצען. אלינגקומקץ אלץ

 בבל׳לשץ דל האבק כורש׳ן פון מלטוולרקונג דק־ דאנק א פרסים, דל פון
 ארץ־ישדאל קלין צולוקקץהרען מקליבקללט דל בץקומק יורק גץפאנגקץ

 זייץר אלן אומגץקץהו־ט גולם דל אט זלך האבק פרץהללך און לעבעדלג
 הקד פרעמדע אין געטראפק זלל האבק אבק־ לאגד זליק־ פאטץרלאגד.

 וואו שמרון, ארוס צונויפגץשטופט זלך האבק יודען איבק־געבליבקץ דל
 פק־חאפט האבץ• גליל אומות, פרץמדץ מלט אויסגץמלשט זלך האבק זיל
 חברון. ביז צושפרליט מדין זלף האט דרוס אויף לשורים. און פץנלצלער דל

 האבק מערב אויף עמון. פון הקד דל אין געווען איז הירדן עבר דער
 פערנומק ׳און ים בידן גלללך־פלאץ גאנצץ דאס ארללנגץחאפט פלשתים דל

 זקק וועלכץ פלעצץר, דל יהודה בק־גיגק דעם פון אויך טליל א אפללו
 גץ־ פק־פלייצט זעגען פעלקער שכנ׳שה דל דורך פץרנומק גקוען גיט
גזלנים. באנדעס און היות ווץלף, מלט ווען

 גרויסע צוולל אללנגעגעבק זלך האט ארוס יאהר 80—70 אין ערשט
 די בויק חורבות, דל פון לאגד דאם אייללנלגען נחמיה, און עזרא לייט,

 יהודה אלן אייגפיהרק און וועגען די אויסבעסערען ירושלים, פערוולסטץטץ
 זיך בענוצט פרם, פון פראיולנץ א ווץרט יהודה רוהלגקללט. און ארדגוגג

אויפצולעבק. כהדרגה אן הויבט און זץלבסטפץרוואלטונג ברללטער א מיט
 ווץלט, גאגצץ דל צלטק־ק געמאכט האט ויאס מקרון, אלכסנד
 אלברלנץ דל צוולשק חורבה. א אלן פרס ווץלט«םלובה דל פערוואגדץלט

 אויך הץלד מאקק־אנלשק ו־ץם אלבץר זיך געבען פראוולנצק י פערסלשץ
 פק־מעגק רןל.ס ווץ־ט ישראל“ארץ גאנק פינלקלע. און יהודה מלט סוריה

. מנצח. מעכטלגען דעם אט פון
 זללגץ אלבערלאזץן אלכסנדר פלעגט לענדץר אבגץנומענע די אלן
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 קעלעסןרןע, פראווינץ דער פון כלל אץ געווען אןז יהודה פערטרעטער.
 עניגים אינערליכע ד? אין .פערטרעטער. קיסר׳שער א געווען איז עם וואו

 בגי דן זעלבסט־פערוואלטונג. פרןהערדןגע נאך.געהאטדי יהודה האט
 די ערד-אבצאהל געוויסען א צאהלען צו געווען מחויב נאד זענען יהודה

 רן געצאהלט פרןהער דאם האבען זין ווי פערטרעטער, מאקעדאנןשע
 דן געווארען אה פערמרעטער פון רעזןדעגץ דן סאטראפען. פערסןשע

שמרון. שטאדט
 זןןגע צו אןבער געהט ממשלה זי_ין ווען אלכסנדר/ פון טוירט נאבין

 ארוים ארץ־ישראל ווןרער רוקטזיך סןלןקום. און תלמי פעלד־הערען צוויי
 עגיפטעץ מלוכות, צוויי קעמפפען אמאל ווי און וועלט־לעבען פון מרכז אץ
 עגןפ= דן וון געהערט אט איהר. איבער הערשאפט דער פאר סורןה, און

 אט פון לסוף םןלןקום׳ן. סירישע דן בי_י שוין זן אה אט און תלמי׳ם טןשע
 פראיוינץ א ווערט םןלןקוס׳ן, דן ארץ־ישראל'בןי בלי_יבט קאמפף דעם

 יאך איהערגעם אןהר אונטער זןך געפןנט און מלוכה סירןשער דער פון
 זיך קעהרט לאנד דאם ווען חשמונאים, די פון אויפשטאנד דעם בה

אונאבהענגןגקץט. אץ צורןק
 בעפעל־ דער פון צווואוקם דעם דאנק א דערווייל, צי_יט דער אץ

 פון צןיט דער אץ זיך האבען וועלכע יודען, די אן הויבען קערונג.
 יהודה- אץ איינענטלןך ארץ־ישראל, דרום אין בעזעצט הפרסים ממשלת

 הירדן עבר דער לאגד. פון חלקים צפונ׳רןגץ דן אויך כץזעצען פאמעלןך
 איז דוקא ארט דאם ווי_יל יודען, דורך בעזלצט שוואך זיך האט אבער
 בע־ רויבער פון אנפאלען דן דורך געיוארען פערווןסטעט אפט זעהר

.דואןנער
 טןעפע געלאזט האט השפעה גרןכןשער דער פון ארןןנדרןננען דא□

 האבען מנצחים גרןכןשע דן לאגד. פון לעבען אןנעררןכען אויפ׳ן שפורען
 אבנענומענע די אין פערפלאנצען צו מיטעל אה זןי אויף דאם גענלויבט,

מנהגים. און מדות קולטור, גריכןשע די לענדער
 ס׳האבען וועלכער אץ גריכעך דן פון טאגשויאוננ4ווע אןגערלןכע דן

 געזעלשאפט- און שעגדדיט פון געפןהל דאם ראליע הויפט דן געשפןעלט
 אין קולט, רעלןגיעזען אץ אויסגעררןקט אויסערלןך זיך האט ליכקןןט,
שטעיטען, און פא^קס־שפןעלען אץ בנינים. און סטאטויען שעהנע

 און ארץ־־ישראל העלענהןרען צו גרןכען דן פון שטרעבוגג די
 סירישע די פון קריהען בריןטע דן אין מןטגעפןהל נעפוגען האט יהודה

 ' דעם פון געווען אןבערראשט זענען וועלכע )אריסטאקראטןע(, יחסנים
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 געגעבען אכטונג עט גאר האבען וועלכע און גלאנ״ן אויפערללכען
 נע־ אלז נרלכען סירלשע ד? פון העללזמום רעם אלן ראם רעם, אויף
 אין צוצלהען. קען וואם אזעלכעס אללדעד אבשטויפעגדעם מעהר ווען

 בערער, און גלמנאזיעם ערשלענען זענען טעמפעל, נעבען ירושלים,
 די און—לליפערללען פאר הלפאדראמען געווארען נעמאכט זענען עם

 גרלכלשען אין בנינים גללע טיט געוואדען בעדלכט איז מלוכה־שטאדט
 בללם שטארקער נאך ווערט העלענלזמום פון שטאדט דער אט טעם.

 אונגע־ זללן מלט זיך נעמט ווע־־כער ,אפפנום אנטיוכם קיסר פלרישען
 אלז, יוריש וואס אלעס לאנד אלן אויסווארצלען אכזריות וועהנללכען

 אדער יהודה׳ פון ארויפצוטרללבען געיוען אלז הויפט־שטרעבונג זללן
 מלט פערבללטען זלל און אללנוואוינער אלטע דל ירושלים, פון לפחות

 הא־ גירוש אונאויפהערללכען דעם אלבער גרלכען. דל פון קאלאנלפטען
 דל פון פלעלע סביבות, זללנע און ירושלים פערלאזט יודען פלעל בען

 גע־ זיך האבען זלל אדער געווארען, אויסגעהרגט .זענען פערבללבענע
 שטאדט פוסטע דל בעזעצען צו אום אמונה. זללער פון אבזאגען מוזט
 אללנלגע אלבערגעגאנגען זענען עס געצענדלענער. געבראכט מען האט

 גאר אלהר אלן געוואויגט האבען עם וועלכע פון משך אין יאחר,
 שטאדט־מויערען די צונראבען האבען גריכען דל יודען. אללנצעלנע

 בע־ א אויסגעבויעט זלל האבען ציון קעגען וואם בארג אויפ׳ן )ווענד(,
 כדי אקרא, געגעבען נאמען א האבען זלל וועלכער צלטאדעל, זונדער
 דער אין און גארנלזאן זללער פאר פעפטונג אלם רלענען קענען ס׳ז^ל

 ישראל. פושעי און העלעניפטען דל פאר מקלט עיר אדם צללט זעדבער
 זרה ענודה פון טעטפלען ערשלענען זענען שטעדט אלע אלן כמעט

קאפיטאללען. און יופלטער פאר במות און

 לאנד דאם האט אנטיוכם דעם אט פון ממשלה דער אונטער
 קולטורעלען און עקאנאמלשען פון יאהרען מורא׳דלגע אלבערנעלענט

 אנגע־ אר״ן־ישראל אלז טרעהרען און בלוט שטראמען מיט חורבן.
 אויף צוטלללט זלך האט וועלכע בעפעלקערונג, דל געווארען. זאפט

 אוועק־ האט מאראללש, אל פלזלש אל אויפגעמאטערט מחנית, פללנדללכע
 דל אויף בעהאלטען זלך און עיטער אללנגעזעסענע אלהרע געווארפען

 בשעת געווארען פערוויסטעט ז^נען פעלדער הלללען, דל אין און בערג
 ס^ל־־ סלרלשע די בעל־הבת׳וועט לאנד אלן האבען עם ווען מהומה,
 צו געכראכט האבען העלענלסטען פעררעטער דל וועלכע דאטען,
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 ישוב דעם דורכצוגץהן; אויף עט געוראח^ן זענען וועגען ד? הללף.
פללער. 'און שווערד פון רשות אלן אלבערגעגעבען מען האט

 זליערע געגען אויפגץהויבץן זיך האט יהודה פון ב^פעי־קץרונג ד:
 געשטאנק אץ מורדים די פון בראש גרלכען. די—אונטערדריקער

 גלעג־ רללה גאנצער א דורך המכבי. יהודה העלר בעוואוסטץר דער
 אונ^ר־ פונ׳ם לאנד דאם בעפרליעט כמעט ער האט נצחונות צענדץ

 משפחת פון פארשטעה^ר ווללטערדלגע דל עול־. סלרלשען מרעגליכען
 פרלה^ררלגען אלהר מונטערץן שמעון און הורקנוס החשמנאים־-יוחנן

 און שטעדט חרוב־ע דל אדף בייעט שמעון מעכטיגקללט. און גיאנץ
 ירושלים, מצב( פרלערדלגען אין )ברענגט רעסטאוורלרט פעסטונגען,

 דל זיך פאר פערפעסמלגט און התיכון ים צום בלז צו זיך שלאגט
 פעלקער קי־ללנע אדומלנע דל אלבער נצחונית דל יפו. אלבער ממשרה
 הא־ וועלבע גבוללם, יענע בלז מלוכה דער פון גרעניצען דל צורלקען

מלוכת־דוד. גלענצענרער דעד פון צללט דעד אלן עקזלסטלרט בען
 חאטש גללל; פון קאלאגלזירונג פלאנמעפלגע א אן זלך הויבט עם

 אגגעק־מענע דל דארטען פון ארויסצושטופען אלין נלט זיך גלט יודען די
 פון פארט־שרלטען אלע דל אויף קוקענדלג נלט סלרלצען. און גרלכען

 אין בעזעצט פעסט עלעמענטען דל אט זיך האבען חשמונאלם דל
 שטעדט גריכלשע פיעל געווארען געגרלנדעט זענען זלל דורך לאגד.

 פער־ זעגען ים־פונקטען גלנסטלגע פלעלע בעפעלקערונג; גרלכלשער מלט
גרלכען. דל דורך געווארען קאלאנלזירט און חאפט

 פון לאגע אונאבהענגלגע דל געדוי^רט האט יאהר הונדערט
 ירושלים אלן ארללן טרעט געבורט כרלסטוס פאר 63 יאהר אלן לאנד.

 ער לעגט דאנען פון און פאמפעאים מנצח רוימלשער ערשטער דער
ארץ־ישראל ארץ־ישראק גאנץ אייף האנד מעכטלגע שווערע זללן

 פאר קימט ראם גלטער, זלינע צו פאלקאם צו נלט נאך ער שפאנט
 מושל, א זללנעם אוועק דארט שטעלט ^ר נאר ;שפעטז^ר אבלפעל

 פעדשיע־ צוולשען סכסוכים אינערלוכע דל אריף נלט ה^רען לאנד אלן
 דעד מלט צוזאמען סכסוכים דל אט פארטליען, און גרופפען דענע

 פון פאללטלק א רוים, פון פאללטלק פיאנמעסלג^ר און עקשנות׳דלג^ר
 אויפ־ דער מלטוולרקק נלט געוועהנללך קאנען—ארללנחאפען פאמ^ללכען

 און יהודה פון גרענעצען דל שמעלץר ווערען אט לאנר. פון בללהוגג
 צייט בעסטער דער פון גבוללם דל בלז זלך זלל פערברללטערען אט
 מלט ב^קראנצט ק$פ יודלשץר דער ווערט אט אויפבללהונג; איהר פון
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 ווי קאלטקללט שטאלצער א מלט אוים הערט און מלוכה־קרוין דער
 דעו־ סענאט: פון נאמען אינ׳ם אלחם רופען שלוחים לוימלשע דל

 ער קרלכט אט און רוים, וועלט־מלוכה גרויסער דער פון ,פרללנד"
מושלים. רוימישע דל קעגען קנעכטלש וולעדער

 ירודה פון קיסר יוערט געבורט כרלפטום פאר 25 יאהר אלן
 ממשלה דייערענדע זללן הוררום.—מלטלען אמת׳ע ניט און אמת׳ע דורך

 אלבערגעי־אזט האט יודען די אומגללקען פלעל געבראכט האט וועלכע
 ערמה׳שע און מלחמות געלוננעגע דורך ארץ־ישראל, אלן שפורען קענטלגע

 יהודה מאכען אללנגעגעבען אלהם זלך האט קאמבלנאצלעס פאללטלשע
 ארץ־ צובונטעוועטע דל אללנשטללען מלוכה, אונהאבעננלגע אללן פאר

 אויף לאגד פון גרענעצען דל פערברללטערען און פעלקער ישראל׳שע
 געווען אלז ממשלה זללן פון צללט דער אלן שטח. אונגעהויערען אללן

 לאנד גאנצע ראם פערפלללצען געשטרעבט האט ער ווען פערלאר, א
 דרוי־ צום דעספאט אילן דורשטפון דער מלט קולטור. רוימלשער מלט

 שאסעען, וואםערלללטוננען, עק אללן אהן ער בויעט גלאנץ סענדלגען
 אויטגע־ אויך האט ער טעאטערען; און גלמנאזלען בערער, פאלאצען,

 אלטען, בירנעם דעס פון ארט אויפ׳ן בית־המקדש נללעם א בויעט
 פאר יאהף 500 מלט יודען דל דורך געווארען געבויעט איז וועלכער

 ניט בבל. גלות פון אומגעקעהרט זיך האבען זלל ווען דעמאלט רעם,
 לכבוד שטעדט, גאנצע אויך עד גרלנדעט דעם מלט זלך בענוגענדלג

 פעם־ שטארקע א יריחו פון העכער אויסנעבויעט ער האט מוטער זללן
 האט פרלהער נאך קיפר. נענעבען נאמען א האט ער וועלכער טונג,

 אלהר און שטארט נללע א געגרינדעט אנטלפאטער זוהן זללן לכבוד ער
 האט פאזאאיל ברודער זללן לכבוד אנטלפאטרלצא. געגעבען נאמען א

 כללם און פאזאאילאוו, טורעם א אוועקגעשטעלט ירושלים אלבער ער
 א געגרינדעט ער האט דאללנע ירחו׳ער פון צפון־טללל אין ארללננאנג

 ברודער- זללן לכבוד וולדעד אנגערופען האט ער וועלבע נליעשטאדט,
 ביז דער פון מצב דער זלך האט אלעמען דעם אדאנק פאזאאלרא,

אויפנעהויבען. שטארק יריחו פון סביבה אונפראכטבארער אלצט
 אויפ־ דל טללל־־ווללזגעווען אייך איז ארבללט הורדוס׳עם דעם אט

 אשבלון בללרוט, צידון, צור, ווי שטעדט פארטאווע פלעל פון לעבונג
 ענטיולק-ען צו אננעהויבען גיך זלך האט עם וועלכע אין לזנדערע, אץ

 שמיון, אויפנעשטעלט צוריק האט ער אלנדוסטרלע, און .מסחר דער
נללע פלעל געמאכט געווען, חרוב האלב אויף אלהם ביז איז וועלכע
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 פערנעמען פרןהער האט זי וואם שטח, דעם פערנרעסערט בנינים,
 פערוואנדעלט קאלאעסטען. נלע טויזענד זעקם איהר אין בעזעצט און

 הוררום אןהר האט—שטאדט גלענצענדער א אין אמאל וערער שמרון
 אווגוסט-סעבאסטא. מלך רוימןשען פון נאמען נריכןשען אויפין אנגערופען

 קיסריה, אויפשטעלען ראם אלנגעגעבען הורדוס׳ן זיך האט מעהר נאך
 פון צענטר דער געווען אןז און פארט גרויסען א געהאט האט וועיכע

 גרןכען טיט האלב יודען טיט ב האל שטאדט דן אט בעזעצט ים־מסחר,
 דער אויפגעהערט עשט האט דא אז דאם, געגרלכט הוררוס האט

 ערשטען פון ענדע אם עלעמענטען. צוויי ד? אט צועשען קאמפף
געצעג־ רוב גרעסטער דער געווען קעסארןע אץ אןז יאהר־הונדערט

 זיך האם און קעסארןע אונטער געווען איז וערער ירושלים דןענער,
 אט להצטער. דער פון אבהענעגקלט פאלשטענזעגער א אץ געפונען

 זיך האט נעצענדןענער פון עלעמענט רעם פון אןבערשטלגען ראם
 רוימןשער און גרןכןשער דער פון צאהל דער אין נאר עט ארויסנעועזען
 נל־ די פון לעבען ארט אןנ׳ם אלעטען, אץ אויך נאר בעפעלקערונג
 רערמאנט געשטאלט זלער מןט האבען וואס שטעדט, אויסגעכויעטע

שטעדט. רוימןשע און נרןכןשע דן אין

 אין אויפגעבויעט הורדוס האט שטעדט אנגעועזענע דן אחוץ
 ערטער, דאזןנע די אין בעזעצט פעסטונגען. רלה גאגצע א יהודה

 בבל־יורען, דן פון און אדום פון קאלאנןסטען ים־כנרת, פון טזרח קי_יץ
 האט ווץלפץ רויבץרי_י, דן אבנעשטץלט אופן אזא אייף ער האט

געווען, שולט דארטז^ן
 האט הירדן עבר דער אינגאנצען גץבלןהט. האט מסחר דער

 פער־ איצט זןך האט ממשלה אןהר און יהודה, צו פעראיןעגט זיך
מזרח. אויף וולט שפדלט

 גלץג־ די אום זןך קעהרען אט אז אויסגעועזען, זיך האט עם
שלמה. און דוד פון צןןטז$ן צענדע

בע א און אדומי חןטרע א נקווען כל קודם אבער אןז הורדוס
 פארטשרן־ דן וועגען פןעל אזוי עט געזארגט האט וואם טיראן, קר
 ווענען ווערען, רי_יך פערזענלןכען זי_ין וועגען ועפןעל לאנד, פון טען

 רויטןשע דן פון שטלבעל ליעבלןכען דעם און כבור זלן אכהןטען
 אןהר פון וואוקם עכען גאנצען רעם בל לאנד, פון לאגע די מושלים.

 א פאר רעכענען געקאנט עט דעסטווענען פון זיך האט ענטועקלונג,
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 אפטרופסורז דעם אונטער גץפרנץן דאך דך האט זי וולל פעסטער.
רוים. דורשטלגעץ און ווילדץן דעם פון

 ג^פעהר־ און מעכטןגץר צופןעל א שוין מןווארען אח יהודה
 א געווארען אח טוידט, הוררוס׳עם נאך ווען, און וואספאל ליפעה
 די גץקומץן צונוטץ ראם אח מלוכה ד? א?כץרנץמץן מכה קריעג

רוימער.
 יהודה אייעד ממשלה די בץקומען האט זוהן זלנע פון אלנץר

 רריטץר דער גליל, און פלררץרי איבער צוולטער דער שמיון, און
לבנון. בח׳ן ים־כנרת פון מזרה אין וואט געגענדק די

 ניט אונאבוקנעגקלט די זיך האלט פראוועץ ^רשטץר דער בל
 ארכילאי, מושל אדהר אב מען זאגט אדום יאהר צעהן אין לאנג.

 זענען שמרון אין און יהודה אין יורשים זלנע און איהם פערשןקט מען
 הן אין האלטען לענגער דך עטוואם פערטרעטער. רוימלשץ נעוואר^ן

 זוהן צוולטען דעם אלנגץגעבען זיך האט פיררערי און גליל געג^נד
 סעפפארים רץזידענץ זלן פץרוואנדעלט האט ער אנטיפר.—הירדוס׳ן פון

 א א?) געווארען, חרוב דעם פאר לאנג מט אח וועלכע )צפורי(,
אמפןטעאט;ןרץן. און צירקץן פאלאצען, מיט ירושלים קללן

 דער אונטער בהדרגה ארץ־ישראל גאנץ א?ב?$ר געהט דאך
 שלעכטץ און גראבע רוב פי פערטר^טץר-על רוימ:שע ד? פון ממשלה

 פאלק. דאם און לאנד דאם אומברחמנות חרוב מאכען וועלכע מענשען,
 פון רויבץרדען פעריאדןשץ )שט^י^ר(, נאלאג^ן אונערמר^גללכע ת
 די אלבער מץרדערל אונאויפהערללב^ די און ט^מפעל־אוצרות די

 דער צו יהודה׳ן ברענגט אלעס ראם אט לאגד פון מענשען בעסטע
 צו שטרליט רעם אןן אט בכרי שטרכטען, צו החלטה יאוש׳תגץר

.אבשטארבען אןנגאנצען ארעי־ דעגען
 גץדוייף*ט יאהר פ?ער ג^ווען, קאמפף שרץקלןכער א אח ראם

 מט דעהר גאר גיור. גרויסען און קארליק א צווישען שטרי_יט דער
אח ארץ־ישראל פון גורל דער און—געווען כהות די זענען גילך

 האבען ארלער רוימןשען פון נ^געל שארפע די געווארען. בעשלאסען
 אויסגץמאטערטץן רעם אלן ארלנג^גראבץן מיעפער און ט?עפץר אלץ זיך

יהודה. פון ללי
ארץ־ישראל-גליל. פון גי^פאלען אח אלץמען פון פר?הער

 נכנע לאנד גאנצץ דאס א?ז יאהר דרל פון משך אין שפעטער
 זוהן זלן אספסלנום, פ^לדהער רוימלשען יעוואופטען דורכ׳ן געווארץן
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 כריסטוס נאך יאהר סד־טען אלן און חורבן רעם פערענדלגט טיטוס
 איז ווידערשטעהען, עקשנות׳דיגען און דויערענדען א נאך געבורט,

ירושלים. מנצח ער
.רוימער די אבגעקאסט נצחין דער האט ביליג ניט
 מתים; כערג גאנצע אלבער שפאנען אויסגעקומען אין זלענער די

 שטורם. מלט נעמען געמוזט מען האט בערגעל יעדעס גאס, יעדע
 גע־ מציל ניט האט בעשלצער די פון לללבען־גבורה גאנצע די אבער

 בעגעגענט זיף האבען וואם כחית די מפלה. אלהר פון יהודה ווען
.דערצו געווען גלללך נלט זעה* זענען שטרללט דעם אין אט

 חורכות זענען שטעדט אנדערע און ירושלים געפאלען, אלן יהודה
 אין אומגעקומען זענען זלל וראו שביה, אלן אוועקגעפלהרט געווארען,

 יאר וואלט לאגד דאס גרלביער. פלנסטערע די אין און צלרקען דל
 וואלט מ^וכה רוימלשע דל ווען געבללבען, מענשען אהן אלנגאנצען

 רוימלשע מלט ארץ־לשראל קאלאנלזלרען ענערגיש נעמען ניט זלך
אנגעקומענע.

 רוימלשע פערמעה*ען אנגעהויבען זיך האבען ארק־ישראל אין
 מזרח אויף הויפטזעכללך געווארען געבויעט זענען וועלכע שטעדט,

אראבער־בעדואינער, די געגען לאגד דאם בעשלצען צו אום ירדן, פון
 גאנצען אויפ׳ן געלענט זיך האט רוימער דל פון מאכט די

. לאנד
 העלרען־התייהבות אללן געווען איז בר־כוכבא פון מרידה די

 אויפשטאנד דער האט יאהר פלנף געענדיגט. טרויערלג זיך האט וואס
 רוימער די בלוט. טללכען מלט געווען פערגאסען איז און געדויערט

 אר״ן־לשראל פון שורש מלט׳ן אויסרללסען בעשלאסען איצט האבען
 זלל האבען ירושלים חרוכ׳ן פון ארט אויפ׳ן איז. יוריש וואם אלעס

 זלל האבען ציון אויף שטארט די און שטארט. נללע א אויפגעבויעט
 טוידט־ פון עונש דעם אונטער קאפלטאלינא. עליא געגעבען נאמען א

 גופא שטאדט אלן נאר ניט קומען געוואגט נלט יוד קללן האט שטראף
 שוואך נאך האט שטעדט אללנלגע אין נאר סביבה. רעד אלן אייך נאר

 צפלרי, יבנה, שטעדט די לעבען. יודלשען פון דופק דער געקלאפט
 פון מקורים די געווארען בללטענדלג, זלך זענען, אנדערע און טבריה

 יהודה בני די פערבללטען בעדארפט האבען זלל און חכמה, יודלשער
 טבריה פערנעמט דישטעדט אט צוולשען ירושלים. פערלוירענע זללער
 וואס תלמורלסטען פון המדרש בית דעם דאנק א ארט. נרעסטע דאם
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 אכן גץהאט האט ווץלכץר און געיוארק גץגרלגדץט דארטק אלז
 ת-מורלםט^ן די פון ישיבות דל האבק בכלל אויטאריטעט. אונגץהויק־ק

 רוימער, די דורך נקוארק אי_יננץנומק את יהודה ווק דעמאלט אריך
 אויף מרכז, יורלשק א פון ווערט רעם ארץ־ישראל פאר אבגעהלט
 לענדק" אל£ פון יודענטהום גאנצע ראם געקוקט האט עם וועלכען

 ארץ־-ישראל אין נקוארק געשאפען את וואס תלמוד רער גלות. פון
 הדינים( )ספר קאדעקס אונלווקיסעלק" אכן גקוארק אלז בבל אלן און
 פון דיטען אלע רעגוללערט האט וועלכער דת, און מוסר דינים, פון

לעבק. יודלשען
 האט עם וועלכק אלן לאגד, פון צענטער פאללטלשער רער

 אלז יהודה אלבק־ הנהגה אדמלנלסטראטלוו^ דל קאנצענטרירט זיך
 האבק וואם אונצופריעדקהכט, פון פונקק דל קעסארלק געווארען
 דעם אין צוברענט אפטמאהל דך האבען ץרטץר פלעלע אין געגליעט
 מלט׳ן גקקרלגט ראך זיך האט וו^לכץר פון.מרידה, פכער הץללשען

 זלי האבק אבק• לאנר רעם שטערט, אויפשטץהקדץ די פון חורבן
געבראכט. נלט נוטצק קכנע

 אנדץרץ און לוד טבריה, צלאצעזאריע, גץהאט האבק סוף אזא
 גע־ כרלסטום נאך 325 יאהר גאלן האבק עם ווץלכע אין שטק־ט,

יהודה. בני די פון מרידות אויפגעפלאקק־ט בורט(
 רעללגלע יודלשער פון שטאמט וועלכער הנוצרים, דת דער

 דל רוים, פון אבערגלויבען רעם בץזלעגען אנגעהויבק בהדרגה האט
 אלן ארגאנלזלדט זיך האבק וועלכע כריסטוס, פון חסידים ערשטץ

 אלן און קעסארלע ירושלים. אין בץפץסטלגט זיך האבק געמיינדעם,
 דעמאיט אלז וואם ירושלים, פון ווזןרט דער אמת שטק־ם. אנדערע

 קעהרט דאך קליינ^ר. א יאר נעווען איז געלענען, חורבות אין
 ארץ־ישראל׳שער אלס ווערט פערלוירענע די צוריק זיך ירושלים
 צוזאמענפאהר רער פאר דארט שוין קומט !96 יאהר אלן צענטר.

 אן הויבט וועלט קרלסטללכע די עפיסקאפק. קרלסטללכע די פון
רעללגלק זכק" פון וולגץלע דאם וול שטאדט די אט ■אכטק

 אויפ־ דל זיך צו צוצלהען אן הויבק ירושלים מלט צוגלכך
 האבען ווץלכץ ארץ־ישראל, פון שטק־ט #נדערע אויך טערקזאמקכט

נוצרי. פון טץטלגקכט און לעבען צום שככות יענץ אדער די
אנדערק און נצרת בית־לחם, זענען אזעלכע

 פא־ פי^סטע זלך פאר בעקומט קרלסטענטום ראם וויפלעל אייף
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 זיך פערגרעפערט פןעל אזוי אויף מלוכה, רוימןשער דער אין זןצןעם
 כל הללןג זענען וואס ערטער אנדערע פון און ירושלים פון ערך דער

 פאלקאם־רעכט־ אלם קרןסטענטום פון אנערקענען ראם קרןסטען, ד?
 הללןגע דן אץ מלוכה־מענשען ד? פון קומען ראם און רעלעןע לןכע

 שפעטעררןגע די פון זלן עולה־רגל ראם גורם אןז אלעס ערטער-דאם
הרעם, ייז אויף נןט הערט ווץלכ^ תרות,

 אןז מאל רעם אויף בנינים נלע מןט כערלכט ווערט ירושלים
 טעמפלען קרןפטליכע נאר טעאטערען און צירקען קלן עט שוין ראם
 דער געווען געקנופט ם׳אןז ויעלכען מיט דענקמאל קלויפטער, און

 קרןםט־ דער דורך אבגעהןט שטארק זיך האט כרןפטוס פון נאמען
 מאנאסטירען^ רלכע און קלויפטערם פראכטפאנע דן וועלט. לןכער

 האכען ירושלים, כעזונדערם ארץ־ישראל, גאנץ בעדעקט האבען •ואם
 קרןסטלןכעם א פאר זלט, דרויפענדןגער דער פון לפחות געמאכם" זי

 אןצט אןז קרןפטענטום גאטספארכטעען דעם פוו קוק דער און לאנד
 מלוכה רוימןשע דן ווען דעם, נאך ארץ־ישראל. נאך געווענדעט געווען

 דןגער מזרחי און מערב׳רןגער טיילען צוול אויף צופאלען זיך אןז
 ווןזאנטינןשע א געווארען פאלעפטעע און סורןה זענען וויזאנטןע, אדער

פראוועץ.
 לאנד דאם אןז מלכים ווןזאנטןשע דן פון ממשלה דער אונטער

 וועלכע ,נלפטליכע דן ,חורבן און מפלה פון יועג אויפ׳ן נעגאנגען אלץ
 לאנד אןבער׳ן ממשלה נאנצע דן הענד זלערע אין פזןרחאפט האבען
 ענטווןק־ און לעב^ן בןפעל יעדעם שורש אין אונטערגעדריקט האבען

 פערטרי^־ די פון עול דעם פון נעלןטען האט אלע פון מעהר לונג.
 פון כ^פזילקערונג יודישע דן נלפטלןכע דן פון פאנאטןזמום און טער

 צו־ דער געווען פ^יכאטען שטר/ינג אןז יודען דן פאר ארץ־ישראל.
 יודישע פרןהערדןגע פןעלע דן פון ערטער, הללןגע דו צו טרןט

 גע־ אןז זן ווערט, שטןקעל א גץהאט טבריה׳ר דן נאך האט קהלות
 וואם גץזץצגעבער. גרויפע און פאטרןארכען די פון רעזןדענץ די ווען

 און קליופטער קרןפטלןכע דן געווארען זענץן עם צאהל אין מעהר
 בתי־ יודןשע פון צאהל דן געווארען אןז קלענער אלץ מאנאפטןרען

 נלע כויען יודען דן פערבאטען האט געזעץ דאם וולל מדרשים,
 און בעללדןגונגען אזעלכע אלטע, חרוב׳ע דן פון ארט אויפ׳ן שולען

 יודען, בל )רגזה( אויפנערלצטקלט אלן ארויסגערופען האבען דרןקונגען
 דן ווען מרירה, אפענעד אלן אץ אןבערגעגאנגען צלטענוולז אן? וואס
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 דרלקער. זללערע אץ זללן נוקם אכזריותרלג אללננעגעבען זיך האט יודען
 דורך ווערען אללנגעשטללט סוף כל סוף פלענען אבער בונטען אזעלכע

 ענ״יים אנטהוען בעשטראפען, מען פלעגט יודען חיל" וולזאנטלשען רעם
לאנד. פון ארויסטרללבען זלל אדער קשים

 זיף האט מלוכה רוימלשער גרויסגעוועזענער רער פון מאכט די
 גער־ די געראבלרט: שונאים די האבען זללטען אלע פון געטהון. הוידע א

צפונית־מזרחית. אין סלאווען די צפונית־מערבית, אין מאנער
 געג־ מורא׳דלגער א ארויסגעוולזען רוימער די זלך האט מזרח אויפ׳ן

 ן או רויטער די צוולשען קאמפף פון ארענע נאהענסטע די פערסיע. נער
 פער־ דאס זיך האט 614 יאהר אץ ארץ־ישראל. געווען אלז פערשלאנער

 פו בעפעלקערונג יודלשע די ארץ־ישראל. אץ או־ללנגערלסען 1חיי סלשע
 1 אינערטרעגללכע פונ׳ם געווען אויסגעמאטערט אלז וועלכע ארץ־ישראל,

 האפענריג פעי־סיאנער, די צו צוגעשטאנען אין וולזאנטלנער" די פון אך י
 שאפען מיטהעלפען די און ירושלים אבנעבען די וועלען לעצטע די דאס

 דמשק גליל, טבריה, ירושלים" פון יודען די מלוכה. זעלבשטענדלגע א
 געשטעלט זלך האבען מטבריה בנימין אנפלהרונג דער אונטער קיפר און

 זלל האבען זלל מיט צוזאמען און פערטלאגער די פון פאהן רער אונטער
 גע־ פערבאטען שטרענג אלז יודען די וואו ירושלים, גענומען שטורם אץ

 הייללגער רער אין געוואוינט האבען וואס קרלסטען פלעל וואוינען. צו ווען
 געהאט האבען מזל אזא אט אוסגעהרג׳עט. זלעגער דל האבען שטאדט
 פערטלאנער דל וועלכע אין שטעדט" ארץ־ישראל׳שע אנדערע פלעלע

 מלט פינקט מאנאסטלרען און קלויסטער געמאכט חיוב האבען יודען און
 די נעמאכט חרוב אלצט בלז האבען וולזאנטלנער די וול אכזריות" אזא

7 שולען• און שוהלען יודלשע
 אין פערסלאנער די פון ממשלה די געדויערט האט יאהר פלערצעהן

 זיך אוספייעט יודען דל האבען צי_יט דער אט פון משך אין אר״ן׳־ישראל.
 זללן מקיים פון ווללט נאר ניט זענען פערסלאגער די דאס אלבעלצללגען"

 א שענקען און ירושלים אומקעהרען צונעזאגט האבען זלל וואס דאם
 פו פאללטלק די פארטצוזעצען גרל״יט זענען זלל נאר זעלבסטפערוואלטונג"

אונטערדרלקונג. און רעפרעסלע פון פאליטלק די פארנעהענדע, זללערע
 די שליסען האפנונגען" זללערע אץ אבגענארטע און אונצופרלעדענע

 מלך וולזאנטלשען פערסלאנער-מלט׳ן די פון שונא מלט׳ן פערבאנד א יודען
 בעהללפיג אלהם וועלען זלל אויב חטיבות, אללנלגע מבטיח זיי אלז וועלכער

פערסלאנער. די מלט שטרליט אין זללן



— 26 -

 די פון הענד די אין ארלבער איז ארץ־ישראל אבער באלר ויל
 פאר יודען די אלן געווען נוקם הארט מרך דיער זיך האט וויזאנטיער.

 אנ־ זייער פאר און פערסלאנער די מלט פערבאנד פרלהערדיגען זייער
 אנטלויפען אוספייעט ניט האבען וואם יודען. ארע קרלסטען. די אויף פאלען
 דעם אט פון רעזולטאט דאס אומגעקומען. זענען בעהאלטען, זיך אדער

 איכות" אץ אויך כמות׳דלגען אין אויך דאם אזא, געווען אלז אויפשטאנד
 שמארק ארץ־ישראל פון בעפעלקערונג יודישע די אלז פערהעלטענלס דלגען

געפאלען.
קרלסטען. די פון שמחה די נלט געדויערט אבער סף קרן
 די פון מחנות ררכע זלעג די מזרח פונ׳ם אן זלך רוקען עם
א־אבער.

 האט רעללגיע. ני_יע א ערב אין פערעפענטללכט האט רו^ם מחמד.
 און נאצלאנאלע אויסגעדרוקטע שארף א אררנגעליינט לעצטער דער אין

 דין צו צוצלהען ער שטרעבט אלעמען פון פרלהער אלדעע. פאליטלשע
 יענע, אריך נאד האלב־־אינזעל דער פון נאר ניט אראבער, אלע רעללנלע
 אנדערע אץ ארי_ינגעדרו:גען צליט דער פון משך איז האבען וועלבע

 אץ און )ארס״נהרים( מעםאפאטאמלען אין אויך אנדערע צוולשען רענדער.
 זיין ער פערשפרלט האנד אץ גערועהר מיט ארץ־ישראל. שכנ׳שער דער
 אבו יורשים. דינע איבער ער לאזט צואה אזא אויך און אמונה, נרע

 א ויי וואונש. זלץ ערפללט גלענצענד האבען עותמן און אמאר בעקר.
 אויף געטהון לאז א שבטים אראבישע די דך האבען! חוואליע מעכטעע

 ביכולת געהאט האבען רוימער די מט פערסלאנער. די נלט ארץ־יישראל;
 אונטער׳ן זלפצענדע דל יודען, ארץ־ישראל׳שע די וולדערשטעהף די

 בע־ זליערע ווי אראבער, די בעגעגענען וולזאנטלעד, די פון יאך שווערען
 בעקעמפפען צו זר מען פערגרלננערט מלטדישמרונים צוזאמען אץ פררער

לאנד. ראם
 פון ארט אויפ׳ן ירושלים, אין אריין אמאר טרעט 638 יאהר אלן

 אן דארט שלאנט אץ מעטשעט א ער מאכט היכל יודלשען נעוועזענעם
 אראב היו□ עד נאך קוקט וואם לבנה, האלבע אלםלאם-א פון דעסםמל

 אמאר וואם רעם, אויף קוקענדלג נלט מעטשעט. אמאר׳ם פון אונז אויף
 פרלהערדלגע די אומגעביטען נלט האבען יורשים נאהענטסטע זרנע אץ

 נלט קרלסטען. די דורך נעווארען געשאפען זענען וועלכע בענרענצונגען,
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 צו גץורארץן פערבאטען אלז פריהער, ווי וואם, דעם, אויף קוקענרלג
 בעלעגט זענען קרלסטעץ די מלט יודען די וואס און שולען, נללע בויען

 אלע־־ דעם אויף קיקענדלג ניט שטללערען, שווערע בעזונדערע מלט געווען
 צושטערענד וועגיגער געווען אראבער די פון ממשלה די אלץ איז מען,

 די און יודען די וולזאנטלער. די פון ממשלה די אילדער לאגד, פאר׳ן
 אזוי און שולען און קלויסטער זללערע אלבערגעלאזט מען האט כרלסטען

 האט לאנד אלבער׳ן פעריואלטונג די נאר רעללגלאנם־פרללהללט, די אויך
 וועלבע ארץ־ישראל, אין הענן-, קריסטללכע די פון ארויסנענומען מען
 מלוכה׳שע די אלז אראבער, די צו אלבערנעגאנגען אלנגאנצען נא־ אלז

 פערפלליצט האבען אראבער די מאחמעדאנישע. א לגמרי געווען מאכט
 געפינט וואס אלעס, אלבער בתים בעלי געווארען און לאנד גאנצע ראם
 דמשק־כאליפאט, מעכטלגען פון טללל א געווארען אלז ארץ־ישראל דארט. זיר

 צפוך עגלפטען פערסלע, אלבער ממשלה זללן בעפעסטלגט האט וועלכער
לענדער. אנדערע פלעל און אפרלסא

 דל האבען כרלסטען, די ביי ערטער הללללגע די אבצוקרלגען כדי
 קלין מחמד פון לעבען פון פארפאלען הלבשע אלבערגעפלהרט אראבער
 הסתלקות דאס אז געווען, מפרסם זלל האבען בללשפלעל, צום אזוי, ירושלים.

 ירושלים. אלן טעמפעל־פלאץ דעם אויף פארגעקומען אלז מאחמעד׳ן פון
 צווללטע דאם געווארען מעטשעט אמאד׳ם אלז מאחמעדאנער די פאר

 קאאבא, אפילו וועט קץ, נאכ׳ן הדין, יום אינ׳ם מעקקא. נאף הללללגטהום
 ווערען אריבערנעטראגען מאחמעדאנער, די פון הללללגטהום גרעסטע דאס
מענשהללט דער אלבער משפט דער געשעהען וועט דא מחמת ציון, קללן

משהץ פון און ירושלים אץ דוד׳ן פון חברון, אלן אברהם פון קברים די
זענען זלל מוסולמאנער, די פאר געווארען הילללג זענען ים־המלך בלים
און קבר דער נאר זיין. עולה־רגל זללער פאר ערטער געווארען אויך

 דל פון הענד די אלן פערבללבען אלז הנצרי ישוע פון געבורט־ארט
' קרלסטען.

 נלט געהאט נלט ווערט פאללטלשען קללן האבען אלעמען נאף און
 מעסא־ שכנ׳לשען דעם אין צללט. יענעד אין ירושלים נלט און לאנד דאם

 עם וועלכער אלן בגדד. מערכען־שטאדט א ערשלענען איז פאטאמלען
 און גלאנץ ער ד אלנגאגצען מסחר, נאנצער דער קאנצענטרלרט זיך האט
כאללפאט. פון לעבען גאנצע דאס

 זלך האט פעלקער אייראפעאלשע די פון געפלהל רעללגלעזע דאס
הונדערט י$הר х! אלן השפעות, און סבות פערשלעדענע אלבער שפעטער
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 האט קריסטען אייראפץאלשץ די פון קיק דער ערוועקט. מאכט נייער יט
 ארץ־ הייללנען רעם צו ווענדען אנגעהויבען זיך אפטער און אפטער אלץ

 היי- די אט אץ דין רגל עולה דאם ערטער. הללללגע זללנע און ישראל
 האבען אהלן און פערמעהרען אלץ אנגעהויבען זלך האט ערטער לינץ

 הטונים׳ גאגצע נאר פ?ןרזאנען איעצעלנע נאר מט שטרעבען אנגעהויבען
 הא־ טוסולמענער די מלחמה־עקספעדלצלעם. ווי געוואפענטץ אויך צומאל

 העלפט א דין; עולה־־רגל רעם אט געשטערט און מכשולים געלעגט בען
 אבער איברלגע די פץרלוירען. לעבען דאס דץרבלל אפט האבץן פלללגרלטען

 האפנונגען זילערע פון צלעל צום צוגץשלאגען סוף כל סוף זלך האבען
קבר. הללללנען צום

 הלבשע ארויסווייזען אנגעהויבען דך האבען גופא כאללפאט אין נאר
 ענלפ־ מעכטלגע און מורא׳דלגץ די פון סעלדזשוקען־אללנער די סכסוכים.

 ויי און הכליפים ממשלת רער געגען אויפגעשטאנען זענען שבטים טלשע
 גיטער. זליערע אויף געטהון אלאז דף זיל האבען שלאקסרעגען ווילדער א

 ארץ־ישראל אלבער אוראגאן טוידט־פלהרענדער א וול אלבערגעגאנגען
דמשק. סאמע אץ באליפאט פון הארצען אץ? ארלינגעדרונגען די האבען

 קריסט־ די צו אויסגעלאזט זיי האבען רציחה בעזונדערער א מ*ט
 די האבען (1010 יאהר )אץ ירושלים געמען בשעת׳ן הייליגטהומען. ליכץ
 גלללך קבר, הללללגען דעם פון קלויסטער דעם געמאכט תל א גרונד בה׳ן
 האט אומגלןקען גרעסערע נאך נאר ארץ־ישראל. אין קברים אנדערע מ?ט
 ארי_ינגערןםען אהץ דך האבען 1071 יאהר אץ אןבערגעלעבט: פאלק דאס

לאגד. פץ חורבן דעם פערענתגען געגומען דך האבען וועלכע טורקמענער. ד?
 שטארקע א שרעקען אנגץהויבען דעמאלט האט כר?סטענטהום דעם

 זיך האבען פעלקער אייראפעאןשע די מזרח. מאחמעדאנ?שען פון סכנה
 קר?סט־ דער פון הויפט־שטאדט די קאנסטאנטינאפאל. אין בעאונרוודגט.

 קר?סטל?כער דער צו רוף א הערען געלאזט דך האט וויזאנטיע, ל?כער
 :געווארען אלז טאג פון לאזונג דער איסלאם. געגען מלחמה וועגען ויעלט

מוסולטענער. אונגלויבעע ד? פון הענד די פון לאנד היוללגע דאם בעפרליען
 די פון הערצער די אין געפונען אבקלאנג אי_ין האט רוף דער אט

 בויערען. און שטאדט־לי_יט סתם און פלרשטען גראפען, ריטץר, צאהל־רליכץ
 צובלאזען פונאנדץר גענומען פלללסלג זלך האבען עיסטללבע קאטויללשע דל

 נקטה פון דורשט דעם און פאנאטלזמום רעליגלעזען פון פייער דאם אט
 השפעה דיער האבען גללסטללכע דל פון דרשות דל .הקדש חלול דעם פאר

 מחנות גאנצע צוגויפקומען אננעהייבען זלך האבען אומעטום פון געהאט:
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 פי_יערי־ דער געברענט האט ס וועלכעע אין ,מלחטה־לי_יט פרייווילימן
 די זיף כדי ארץ־ישראל, קיין אוועקלאזען זיך ניכער וואס רצון: תגער
 האיש סבית פערש?עדענארטיגע שונא. פערהאסטען כדטין פר?בען כחות

 טיט בעשהרט זיף האבען וואס ׳ מחנות ת אט ערויעקט דעם צו עם
 הצלב(. )מסע צלם־־וועג אץ געלאזט זיף האבען זיי אןידער צלם־פאהן דער
 תטער- צו תאוה די ,ברען רעללגיעזער תנער המימית׳ א געווען איז דא
 פרעמרען צו דורשט דער אויך און רוים עזות־תגען פון נצחונות שע
 ,צלכדמחנה די אין 1099 יאהר אין .רויבעתיען אונבעשטראפטע צו און

 אנפאנג אין .ארץ־ישראל ביז צוגעקוטען ענדליך ליידען דתיעהתגע נאף
 אראבער די בי_י אויסגעשפיעלט האבען זי_י געגליקט. אבןסעל זיי עם האט
 גענומען ירושלים יי ז האבען איינמאל טיט צווייטען. נאב׳ן געשלעג איין
 אלע געשלאגען האבען זיי געמאכט. ענש ועלדען זייער דארטען אץ

 דערנאך אלטער, און געשלעכט פון אונטערשיעד אהן מוסולמענער
 יודען ירושליס׳ער אלע צונויפגעטתבען .גענימען יודען צו זיך זיי האבען

 אוט־׳ די .אונטערגעצינדען שוהל די זיי האבען אדיין, שוהל איין אין
 איז פערמעגען זייער און אומגעקומען פייער אין זענען גליקליכע
.געווארען צוראמרט

 סביבות, איהרע אין און ירושלים אין מאכט זייער פערפעסטיגט
 האבען זיו וועלכע מלוכה, זייער געגרינדעט רא נוסי־הצלב די האבען

 זייער אויסגעקלויבען זיי האבען מלך א פאר מלכות־־ירושלים. אנגערופען
 איבער- הענד זייץרע אין איז גיך .בולאנסקי גאטפריד הויפט-אנפיהרער

 מצרים ארטעניץ, דערבי״יאיגע די און אר״ן־ישראל גאנץ געגאנגען

.טעטאפאטאמיען און
 קלויסטער, און מויערען בויען אויפסנץ אנגעהויבען דא האבעי זיי

 די אלבער וואסאאלען און פירשטען אויסקלניבען ,חרוב׳ע די בענלען
 לרדען אנגעהויבען וערער האבען יודען די .פלעצער און שטעדט

בזיונות. און דריקונגען אונטענשלןכע
 ניט דאף האט טאנאכען־קריעגסללט פון מלוכה משונה׳תגע די אט

 מלוכה די האט ביסלעכווייז יאהר. פיערצע אינגאנצען עקדסטירט, לאגג
 האבען עם וועלכע נעגענדען, ערווארבענע די פערליערען ^גגעהויבען
 נאך געוועהר זייער האבען וואס מאחטעדאנער, די ^בגענומען

.אבנעיאזט מט
 וועלכער צוג, צווייטען א פאר גורם אלם געדיענט האט דאם

טפלה. א ט?ט נעענדעט זיף ה$ט
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 סאלאדעען, קרלעגם־מאנן מאחמעדאנישען מלחמה־פעהלגען דעם
 די פון ממשלה די פערקלענערען צו מץהר נאך אלנגעגעבען דך האט

 ער .אומשטלרצץן אלנגאנצען זי כמעט ,ארץ־ישראל אין צלם־טרעגער
 אויך איכריגע צווישען נחלאות, זייערע אלע צוגענומען זיי בל האט

 אונמלטעלבארער, רער אונטער איבערגעלאזט זי האט ער חאטש ,ירושלים
 אט אבער ווען תקנה־כתב. בעזונדער א לויט קריסטען די פון הנהגה

 ,סאלאדין זיך האט אדי ,געווארען בערלהרט זיי דורך איז כתב דער
 אין און ירושלים אויף געטהון אלאז ארמעע זלן מיט ,1187
 געעפענט ירושלים פון טויערען די זיך האבען ארום דשים

זלעגער. נלע די פאר
 .קריסטען די פון שליטה דער מיט געמאכט סוף א האט מען

 ,נעמאכט ח־וב מען האט לאגד אין מאנאסטירען און צץרקוועם אלע
 מעטשעט, אמארס .מעטשעטען מוסולמאנער אין פערוואנרעלט זל ארער
 קרלסטי א אין געווארק פערוואנדעלט צלם־טרעגער דל דורך איז וואם

.געווארען הלליגטהום מוסולמאנלשץם א ווירער איז ,צערקווע ללכע
 אלראפע אין ציגעגרייט האט מען וואם ,מסעייהצלב דריטער רער

 איז צלם־־טרעגער די .הענינים מצב דעם געענדערט ווענלג זעהר האט
 טלגער פון בי־עג ארץ־ישראל׳לשען מגטין נאד בענוגענען זיך אויסגעקומען

 דאם עולי־רגל קרלסטליכע די צו בנוגם אגעי־קענען אין יפו, ביז )חדקל(
ירושלים. אץ קבר הלללגען דעס בעזוכען“צו רעכט

 פון ארדעם ווילדע די ארץ־ישראל אץ ארלן דך רלסען אט נאר
 אלעס צושטערען און טוידטען וועלכע ,מאנגאלען מלטץל-אךאטישע די

 געסט ווילרע די געגען זיך בעשיצען מאחמעדאנץר די .וועג זלער אייף
 האגד צו האגד פון א?בער נעהט ירושלים בץזקלט. קלענערער ניט מיט
 פון נעבעל בלוטיגען א מלט פערצויגען וועייט לאגד גאנצע דאם און

.אומקומענלש און רויבערל מלחמה,
 און מאנגאלען די פץ פלאץ ראם איבער נעמען מאמעלוקען די

 לגמרי זיי שטופען ,געגענדען בעדעגטץ די לעצמע די בל צונעמענדיג
 שמורם דורך אב די נץמען דערבל און לאגד פון צלסיטרעגער די ארויס
עכו. ים־שטארט די חזוק, לץצטען זייער

 יאחר אין און טץרקען־עותמאנץר די אנגעקומען זענען דץרנאך
ירושלים. און ארץ־ישראל בעהערשט זיי האבען 1516

 פארטלען די דאנק א ,ארץ־ישראל פון בעפץלקץרונג יורלשע די
 מיט דורכגענומען געווען זעיען וועלכץ ,נושאי־הצלב די פון תחבולות און
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 אונאויפהערליכע די מחמת און יודען, צו שנאה אוטברחמנותיד?גער אי_ץ
 געמאכט אומגליקליך און לאנד דאם פערוולסטעט האבק וואם מלחמות

 נידעריגע זעהר א אויף געשטאנען איז בעפעלקערונג, פריעדל?כע די
 יוד?שע יי הינזיכט. איכות׳ד?גער אין הן כמותד?גער אין הן מדרגה
 דער מטולירא, בנימין .געפאלען און ווענ?ג זעהר געווען זענק קהלות

 ארץ־ישראל בעזוכט האט ווע־^כער ארוטר?ןזענדער, יוד?שער בעוואוסטער
 אין געפונען זיך האבען ירושלים אין דאם דערצעהלט ,1170 יאהר אין

 שטאדט, פון רולנקעל א אין געיואוינט האבען וואם יודען, 200 צי_יט יענער
 יפו אין פארבערי״י. מ?ט פערנומען זיך האבק און דוד מנדל אונטער׳ן

 דעמאלט איז בכלל פארבער. יוד-א איין אינגאנצען געוואוינט האט
 משפחות. יוד?שע פון״טויזענד מער,ר נ?ט נקיק ארץ־ישראל גאנץ א?בער

 האט ירושלים אין בעזעצט ,1267 יאחר אין ,זיך האט רמב״ן דער ווען
 האט ער לאגע. געטיינער א זעהר אין געפוגען ברידער יודישע דינע ער
 ישיבה, א געגר?נדעט קהלה. ירושליס׳ער די ארגאמדרען גענומען זיך
 צופלום דעם מלטגעווירקט ער האט חבורים און בריעף דינע מ?ט און
.עמיגראנטען ני_יע פון

 אראב זענען געפאלען, איז צלם־טרעגער ד? פון ממשלה די ווען
 בעקומען האבק לעצטע די און יורק, צו בנוגע בעגרענצוגק אלע

 יוד?שע די ארץ־ישראל. גאנ״ן איבער בעזעצען דך רעכט פאלקאמע
 דער פון ראשים די און אויטאנאמיע דיער געהאט האבק געמיינדען

 און כאליפען ד? יודען. געיוען זענען ענינים יודישע די א?בער הנהגה
 צאהל די .פרי_ינדלןך די צו פערהאלטען רוב פי על דך האבען סולטאנען

 בעזונדערס וואקסען. אגגעחויבען ביפלעבוויה האט געמיינדעם יודישע פון
 אנדערע אין און חברון יעבו צפת, אין ארען געו זענען קהלות היבשע

 פער־ בהדרגה זיך האט ארץ־ישראל קי_ין איבערפאהרען דאס שטעדט.
 האבען רבנים די און ערד־אר־בי_יטער, פןעלע ערשי.ענק סזענען שטארקט,

 ירושלים אין "שמיטה". וועגען שאיה די איועקגעשטעלט געהאט שרן
 און אסטראנאטען מאטעמאטיקער, בעלי־טלאבות, יודישע ערשןענען זענען

 בע־ זיך האבען חברון פון קהלה גרויפער דער פון יודען די דאקטוייים.
 גלאזווארג. אויםארבי_יטען און פארבערי״י וועב־האנדווערקערי? מים שעפט:גט

 ארומגע" ערטערען, זייערע וו? יודען, די האבק ארץ־ישראל דרו□ אין
 יוד?שע די זיך האט רמלה אין סטאדעס. דיערע מ?ט וואנדערט

 אפילו שוין זענק עם און האנדווערקערי_י, טיט פערנוטק בעפעלקערונג
וועבערי_י. פון פאבר?קען געווארען אויפגעשטעלט
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 צענטער אלם פאמעלוך. זעהר אויפגעלעבט ירושלים האט דאך
 אלע די פון געלוטען שטעדט אנדערע אלע פון אפטער זי האט לאגד פון

 צעהנדלעע לעצטע די. פאר ארץ־ישראל אויף נעפאלען זעגען וואט קלעפ,
 נעפיהלט ענגער און מלעפער זיך האט לאגד פון חורבן דער יאהרען־און

.הויפטשטארט פראכטפאללער דער'נעוועזענער אין
 אג־ ירושלים קיץ איז יאהרהונדערט }р־ху פון ענדע אץ ווען

 ער האט ברטנורא, עובדיה רב בעוואוסטער דער אלטאליע פון נעקומען
 האט בהדרגה משפחות. יודישע צעהנדליג איינעע נאר געפונען איהר אין
 אנדערע אץ אויך אזוי ירושלים אץ ווי בעפעלקערונג, יוד?שע די זיך

 צופלוס דעם דאנק א פערגרעסערען, אנגעהויבען ארץ־ישראל פון שטעדט
 ווען דעם נאך פארטוגאל, און שפאניע פון עמלגראנטען יודישע נמע פון

 בעפעל- יודישץ ד? בכלל האט דאך פערטריבען. דארטען פון זיי מ׳האט
 נידערעער זעהר א אייף נעשטאנען אח און נעבודעוועט זייער קערונג
 וואקסעו אנגעהויבען האט יודען צאהל ת ווען ענטותקלונג. פון שטופע

 פיעל אויסנענוצט בירב יעקב ר׳ אויך ווי ברטנורא עובדיה ר׳ האט
 אץ אויפצוהויבען ארץ־ישראל פון יודען די אום שבל און ענערגיע

 צענטראל־ארגאנך א בעשאפען און זינען גלסטלגען אץ און מאטערילען
 בענלען וועגען רעיון א ט?ט ארומנעטראנען אפילו דך האט בירב זאציע.

 אט ארץ־יש־יאל און ירושלים אומקעהרען און סנהדרין אלטען דעם
.פערמאגט אמאל האבען ז* וועלכען אויטאריטעט, מעכטיגען יענעם

 דעם מיטנעהאלפען פלעל ווירקלוך האבען טהוער ענערגישע ד? אט
 ד? פון אויפלעבען דעם און יודען ארץ׳־ישראל׳עד די פון ארנאניזירען

 דדבשע קק צו נעבראכט ניט דאך האט מיה זייער נאר קהלות׳ יודישע
 נעווא־עןפון צונויפגעשטעלט אח בעפעלקערוננ יורישע ד? רעזולטאטען.

 דך האבען וועלכע לענדער, פערשיעדענע פין שטאמען וואם מענשען׳
 ענטורקלוננ. גי_יםטיגער און נטיות מנהגים, זייערע מיט אונטערגעשיידט

 אין מחלוקת׳ן שטענדינע פון סבה אלם געחענט האט דאם אט
ענטוויקלונג. יעדע געיוען השורש מן עוקר האבען וואם סכסוכים,

 ארץ־ישראל האט עמעראנטען טיול היבשען א אויסערדעס/
 איהרע מחמת טי_יעד זיי איז תאם לאגד, היולוג א אלם צוגעצויגען

 ד? צו .צוריק נעיוען נעווענדעט אח קוק זייער .חורבות און זכרונות
 ליידען די נעדענקט זיי האבען אבער דערבל קברים, אלטע און אבות

 געלעבט .גי_יםט גבורה׳שען זייערע פערגעסענדיג עלטערען, זייערע פון
פאלקם־ברורער אויראפלשע זויערע וואם מיטלען, ד? פון חשבון אויפ׳ן
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 נסים אויף גץהאפש מעהר זד האבען )חלוקה(,, צוגעשלקט זין האבען
 . ז^לבסטשטענדלגקדט און ץנערגיע דל אויף אדדער תפילות, און

 פלעל פון ?דשללנען דץם מיטגץהאלפען האט חלוקה ת ,טאקל אמת
 צוגץ* אבץר האט ד אלנסטלטוטזןן. און אנשטאלטען נוצלגץ זץהר

 אוב־ אזא .פאפלוולטעט געוולסץר א צו המון יודלשען ר^ם ווץהנט
 מלט« געקאנט נלט , דך פץרשט^הט ,האט עלעמעגט פראדוקטלוועס

 מעהר געווען איז און ארץ־ישראל פון אויפלזןבונג דער וולרקץן
 וועל־ דאנק א לאנד, אץ אטמאספץר^ אזא שאפען צו אויף מסוגל

 צענטר דער געווארען צי_יט לאנגץר א אויף אלז אר״ן־ישראל כץר
 פאלש־משיח׳דלגער דער פון מקור ד^ר און לעהרעם מלסטלש^ פון

התפעלות.
 זץנץן יאהרהונדץרט טען^71 פון העלפט צוויןטץר זןר1 אץ

 ד? פ^רגר^סערץן צו געווזןן מוכשר בץזונד^רם אומשטזןנ־דזןן ד?
 בעצלהונגען הומאנלשץ ד? י ארץ־ישראל אץ ב^פעלקערונג יורישך

 בעלי־ פ^רשלעדענע פון אגלטאצלע דל ,רעגירונג טץרקלשער דץר פון
 — מולכו שלמה און ראובני דוד וול משיחים פאלשע און חלומות

 ארץ־ צום שטרעבען א יודען בי_י ארויסגערופען האט אל^׳ס דאס
 און ברייט זד פאר צללט יענער אץ זץנען טוי^רען ד? וואו ,האבות

 ד^ר , ץמלגראנט פארטוגאללשץר בךואוסטץר ד?$ר .געווען אפען
סול בדם געווען חן נושא האט וו^י־כער ,יוסף דאן גוטמ:טה?גער

 פץרמאגט וואונש א אפילו האט ,השפעה דדבש^ א ג^האט און טאן
 אט צץנטר, יותשען זעלבםטשטענד?גען א ארץ־־ישראל אין שאפ^ן צו
 ד? פון שטןטונג דץמאלד?ג^ר ד^ר ענטשפראכץן האט תקוה ח

 פ$לק םמןמאטץרטעןיאו דעם אץ ץרווץקט האט און מחות יודלש^
 ד^ם בץז?$םץן האט וועלכער ,יוסף׳ן רעם אט י האפנונגען ללכטלגע

 אויץק־ П סולימאן סולטאן ד^ר האט ,נאקסאס פון הערצאג טיטול
 אויף ,גליל אין ץרד שטח גרויסעץ אלם אדגץנטהום א גץגץב?ן
 סול־ לויט׳ן .ישובים דעב^ן מלט טבריה געלעגז^ן ס׳אלז ווץלכען

נאר בץזזןצ^ן צו זיך רעכט דאם גץהאט דא האבען בץפעהל טאנס

 ב^ז^׳יט און בץבויעט טבריה אץ צי_יט יאהר א פון משך אלן
 בללה^נרץו א אלן ג^ווץן נעבראכט אלז און בוימ^ר מלט גץווארץן

 אויפלץכץן צום יסוד רץם געל^גט רא מץן האט דעם י חוץ . לאגץ
 גץווא־ אלז טבריה ,וואל־אויסארבדטוגג און מסחר פרלהץרדלגץן פון



— 34 —

 גץקוקין דורשטלג ס׳האכען וו^לכען א^יף .צענטץר היכשער א רץן
 האפ־ ווללטץ אז אייסגץזץהן, ס׳האט .פאלק לילדעגדען פון אויגען דל

 גץשלינם־ ץן3הא חלומות דל און פאקט ץדלגץר3לץ א ווץרען נונגען
.ווץרען צו אמת אן אלם

 טץהר אלץ האט גופא עוודמאנץר דל פון מלוכה דץר אין נאר
 יאגלט־שאכען רורשטלג^ דל .אנארחלע און פירוד דער גץוואקסען

 קלין ץן3הא ווץלכץ ,מלוכה־פץאמטץ קלץנערע דל און )סאלראטעף
 דץז^רגא־ דל ,צע3ת־3אה און רשעות זילץר פאר גץוואוסט נלט גבול

 גץהץ*שט ץן3הא וואם ,אוגוולסץגהללט אלכעראלץ דל און נלזאצלע
 ו־ץר צו טיטוילרקץן גץקאנט גלט האט אלעס ראם אט—,אומץטים

 קוקץנדלג נלט ,.לאגד אלנ׳ם עלעטץגט יודלשען פון פערפץסטלגונג
 סולטאן דץר אויך און ממשלה צץגטראלץ דל וואם , דעם אויף אפללו

• יויץן צו כעצויגץן פרללנרללך פרלהץר וול זיך ץן3הא
 פון האפגונגץן ץםטץ3 אלץ צץש־אגען האט אמת ללוער3 אזא

 לוטץך3 שץהנע דל שמוץ אין פערטרעטען און אפגץרלסען , פאלק
 יודלשעל סטשםץנדלגען3זץל א וועגען תקות יודלשץ ץדץלסטץ דל און

.ארץ־ישראל אללגענעם זילץר אלן צענטץר

 פון ממשלה דץר אין אלכערגעגאגגען אלז וואם , לאגד דאם
 פאללטישץ דל פערלוירען האט דאס חאטש ,טערקען־עותומאנץר די

 אלנ^ר־ דאם אכגץהלט אונבץןלהרללך ראך האט ,זעלכסטשטץנדלגקללט
 כץ* זללן און רכוש גללסטלגען גאנצען דץם ,לעבץן נלרגערללכץ ללכע

 יאהר־ ־טץןрв 711 ץנדץ אס פערמאגט האט עס וואס אויסזץהן, זונדץר
 ארא־ דל ווץלכץ , מנהגים און מדות , קולטור , שפראך דל י הונדערט

 און געווץן אכגעהלט שטארק זץנען געכראכט זיך מיט האבען ץר3
 אלץ דל טראץ ,לאגד אין פלאץ ץרשטץן ו־ץם פץרנומץן ץן3הא

 טיט ץן3הא וולדץר ץר3ארא דל גצחונות. און אנפאלץן שפעטץרדלגץ
 גאך דך גץפונט ץר3ווץל ,סדר פץאדאלען יץנץם אט ראכט3גץ זלך
 די פון ראשים דל .ארץ־ישראל פון ערטץר אללגלגץ אלן היום עד
 פוך פאהגען דל אונטץר אראכיען פון געקומץן זץגץן וועלכץ , טים3ש
 קללינץ ץזוגרץרץ3 גץגרלנדץט דא האנץן ,אמאר און ץקר3 ו3א

 דאס גץהאט אכץר האנען נאר ,כאללפץן דל טס געצאהלט ,מלוכות
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 מנהג רעם לויט ז^לבפטפערוואלטונג. אינערלןכץ כרלטץ פון רעכט
 גע־ גןןסטןגק דץם בלוח אונטץרנענעבק זיך זין האבען ארט פוג׳ם

 מען ווי פןרשטען און העדה ראשי אראבישע דן . כאליפאט פון זעץ
 זיי^ר אבנץהןט פרןהער ווי האבען ,עמןרען און שיןכען :זץ רופט

.ברןדער פאלקם די ץר3אן ממשלה
 און ארץ־ישראר, אי_ינגץנומען האבק טערקען דן ווץן רעם גאך

 נאר זץנען ,פאשא׳ען די רעגןערק אנגעהויבען האיען לאגד מןט׳ן
 פון הנהגה אונמיטעלבארער דער אוגטער פערבלןבען שטעדט ווקעץ

 פץר־ זענען ,בקינןגץ דן כ^זונדעדם אקרוגק, גאגצזן ,טץרקען דן
 און שי_יכען בירושה׳דןמן זייערע פון ממשלה דער אונטץר בליבען
 זיך צווןשק פרןהער וון האבק מושלים אראכישע דן אט .עמןרק

 חיל זן.יץר מןט מלחמה־וועג אין ,ארויסגץטר^טען פערבאגדען נעמאכט
 צי_יטץנווןןז און מלחמית בלוטיגע צווןןטען םןט׳ן איינם געפיהרט

 סכסוכים דן אט .רץגירוגג טערקןשעד דער געגען געכונטעוועט
 אפט האבק יועלכע < טערקען רן פאר גקואונשען וון גקוק זענען
 בלו־ דן אט ;מחלוקת פון פלאם דעם צוכלאזען קינסטליך מאל
 די האט נאציאן אראכןשע דן אכגעשוואכט האט וואס ,קרןגץרי_י טיגע

 זייער פערשטארקען צו אים הייפט־מיטעל אלם גקטןןנט טערקען
" השפעה און מאכט

 שבטים אראבןשע דן פון צץברץקעלטקייט דאס אט ,אמת׳ן אין
 אין על^מענט אראכןשען פון ווןרקונג די אבגעשיואכט האט וואם
 דער אויף לאנד דאם אןבערגעגעבץן מעהר אלץ האט — לאגד

 שטה רעגןרונגס דן ,טץרקען דן פון מאכט אונפץראנטווארבלןכער
 לאגד דאם אי_יננץטיילט האט טץרקי_י :אןןנפאכע אי_ין גאה גקוען אןו
 פא־ בקונדזןר א איכערגעגעכען זן האט אקרוג יעדען .ז^קרונען אץ
 פון בעל־הבית פאלמעכטיגער אלם ערש?ענ?ןן אח יועלכער ,שא
דץם, אץ בעשטאנען אח פאשא׳ען דן פון פאלןטיק די ,גענקד זי_ין

 אנריחיען ,שי_יכק אראבןשץ די צווישען מחלוקת מאכען זאל מען
, זיי פון ווזןמען העלפען רערנאך כדי ,אנדערע אויפ׳ס אלנס זין
 זעל" נןט .מןלוינוגג אנשטץנדןג^ אי_ין פאר ,זןך פערשטץהט ץם

 קייעג בלוטןגען ס׳אח וואסק* א נאך אז , טרי^פען פלעג טען
 פאשא׳ק טערקןשע דן האבען ,שןיכק אראכישע דן צווןשק

 ־ ירושה זייערע אןןנצואן.יגנען זיך הכשר ־ שעת א אויסגעפונץן
.נחלאות
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 צום געגאנגען רעגירונג טערקישע ד? אלז דרכים אזעלכע מלט
.ארק־ישראד אין מאכט אלהר און אויטארלטעט אלהר פערשטארקען

 אט ענטשפראכען פאדקאם האט וולרער פינאנץ־סלסטעם ראם
 גע־ אלז מדוכה דער פון דאגה אללנצלגע דל , סדר פאדיטלשען דעם
 האט פאשא דער .לאגד פון הכנסה טעהר וואס מעגללך צלהען ווען

 פארטא דער אלינברללנגען :התחיבות אללנצלנע דל זלך אויף גענומען
 אק־ דעי געווען בעדעגט ס׳אלז וועלכען מלט ,מם סכום געוויסץן א

 אלנסטרוק־ קילנע .רשות זללן אלן אלכערגעגעבען האט מען וואם ,רוג
 התחיבות דין פון בשכר און עקדסטירט, נלט אלהם פאר האבען צלעם
 קאנטראל שום א אהן און פאלקאם בעקומען פאשא דער האט
 נאב׳ן טהוען דאס ,קאפרלז רער י אקרוג דין פון הכנסות אדע

 וועל־ ,פאשא׳ען דל פון דורשט פון מדרגה די און רצון אללגענעם
 האט דאם — געזעצען קללנע דורך געווען בעגרענלצט נלט זענען כע

 שטללער־ און מם וועגען דיגים שטארק־-פערוולקעדטע אלע פערבלטען
.זאמלונגען

.עןוו^ג אללנפאך גאר אלז שטה דל
 ,וען גע נויטבעדערפטלג תמיר איז וואם מ־וכה, טערטלשע דל

 פון סומע געוויסע דל פאשא פון אויפמאהנען אויפגעהערט גלט האט
 פאשא דער ;רשות זללן אלן געפונען דך האט וועלכער ,אקרוג רעם

זעלבע דל :הילסט ראם ,מנהגים $רטלגע דל געדרלקט האט וולדער
 מנהגים ארטלגע די פארמאט-און קדעגערען פון נאר פאסראפען

בעפעלקערונג. דל אויסגעגאגט מאם אזא אלן האבען מצדם
 אלן אבגעגעכען ממש דך האבען פעדקער ארץ־ישראד׳לשע דל
.שללכען און עמלרען ,פאשא׳ען די צו ארענדע

 ׳ עןווזג געפעהרללו זעהר און אוננלצליך זענען אנקלאגען די
 גע־ פאדשטענדיג אלז שטללער־צאהלענדע דל פון לעבען ראם מחמת

 אללג־ דאם ,ממשלה ארטלגער דער פון ווללקיר און רשות אלן ווען
 בונט אלן און געוועהר אלן בעשטאגען אי? פראטעסט־מלטעל צלגע

 געווען געגויטיגט איז בעפעדקערוגג אראבלשע ארטיגע די וועלכע צו
ווענדען. צו דך

 דל אייסנעצללכעגט זלך האבען שבטלם אראבלשע די צוולשען
 זללערע .עקשנית זילעי מלט געגענד לבנון פון )גארצעם( בערג־לללט

 נעבראכט האבען און אויפהער אהן געצויגען זלך ה^בען מרירות
 ם$ל־ די נעהאט רוב פי על האבען ז^קרוגען ע ער זלל ד$ס ,דערצו
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 ללוואנלשזן וי און ,סולטאן ט^רקלשען פון אונאבהענגלגקללט שטענדלגע
,קיסרים׳לעך אונבץגרץנלצטץ געווען זענען עמלר^ן

 יאהרהונד^רט ־^хуш פץ אנהויב און צ־טען¥11 פון ץנדע
 געוויס אלצט זלך וועט פאלק אראבלשץ ואס אז ןן7אריםגעוולז האט

 ציויי ,לאנד אין לאגע שררה׳דיגע דין , אויבערהאנר זללן אבנץהמ^ץ
 אי_ינגץגץבען זיך ה$ט דאגערן און עדדלן פאבר העלדען אראבלשץ

 אראבלשע די צוולשץן מחלוקת׳ן כלוטיגץ די אבשט^לען צללט א אויף
 אי״אב־ , וואונש אלגעמללנען איין אריף פעראללנייען זלל און שבטים

 טיט פערבאנד א מאכץנדלג . יאך טץרקלשץן פזןרהאסטען דעם ווארפען
 רללה גאנצע א אבגעהאלטען דאגץר האט ,שבטים אראכלש^ פלעלע

 ימיס׳רלנץר דער אין בץפץסטלגט זלך , טערקץן די אלב^ר נצחרנות
 האפנונג פון שטראהל דער .חףלדץנץ זללן פאר ג^מאכט זי און עכו

 אויסגעמאטערט שטארק זענען זלל . אראבער די ג^טהון בללץ א האט
 די ,געפאלען גץווען איז אקערבוי , מסים שוחןרע די פון גץווען

 ,פאלק אלבער׳ן רויבערלל דאם געווען ממלא האנען גזלנים־בערואלנץר
 פון אויך און צפת ,טבריה ,נצרת ,עכו מושל דער ווערעידלג

 ערד־ ?ד אופצוהייבען מיטגעהאלפען פלעל דאגער האט , גליל גאנץ
 לאנר דאס ,אויפגעהערט ה$בען אנפאלען און רציחית דל .ארבי_יט

. אויפבללהץן אנגעהויבען האט
 שמחה דין ;געבראכט גארנלט צו אבעל האט מיה דאגזןרם

 האט שטורמוולנד אומברענג^נדער אללן וול ,גץווען קורץ זעהר אלז
 דזשעז־ בלוטדורשטלגען רעם מלט חילות סולטאנלשע דל אנגעטראגען

 די גץוו^רען דערטרונקען אלז בלוט שטראמץן אלן בראש-און זאר׳ן
. אראבץר דל פון מרידה

 דל אויף געווען סומך זיך האט וואם ,השפעה טערקלשץ דל
 וול האט דורכגעהץר עהרגללצללגע און טאפפערע פון יאטאהאנען קרומע

.לאנד ראם ארומגץחאפט צוואנגען אללזערנץ מיט
 באנאפארט נאפאלעאן אנגעקומען אלז ארץ־ישראל אין ווען

 גע־ קאלטבלוטלג ב^פעלקערונג אויסנעמאטץרטץ דארטלגץ די אלז
 וואפע־ זיך אום סולטאן טץרקישען דץם פון רופץן דל צו ווען
 די גענץן אלסלאם פין וולגץלץ אלטלנקע דאס בעשלצען אוץ נץן

.״גי«אורץך
 גזןטהון לאז א פראנצויזען דל זיך האכץן ,עזה בץקומען גרלגג

 ראס אלז דערנאך ,שטורם דורך אללנגענוטק גלעך זל ,יפו קללן
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 ברעג פון לענג דער אין דורכגעגאנגען דעגענד חיל פראנצוידש
 האם ער מחמת ,גענומעץ עט נאפאלעאן האט ירושלים .עכו בןו ים

 מ־חמה־אפעראצןעם פאר פאדציעם בלוין א׳־ץ־ישראל אין געזוכט
 גאר הןנוןכט דער אץ אןהם פאר אןו ירושלים און ,עגגלאנד געגען

 רערטאהנען, צו וןןן אייך וועט אןבערןג ניט געוועוי בעקוועם ניט
 טןט געווענרעט נאפאלעאן זיך האט יודען ירושלימ׳ער דן צו דאש
 אדן מאבען איעגעלאדען זך ה$ט ער וועלכען אין .אויפרוף איין

 האט אץ — פאטערלאנד זיץער פון כעפרןןאונג דער פאר אויפשטאנד
. מלוכה יורןשע א צוגעזאגט זין

אבגעהא־טען האט וואס ,חיל פראנצוידשען פון גבורה די
 איו טערקען, דן אןבער נצחי־נית רלה גאנצע א אלץ־ישראל אץ

 דער מיט צוואמענשטיים אץ געקיטען זענען די ורען געווארען צוקלאפט
 געאללט זיך האבען עננלענדער די ווייל ,עכו פון קראפט פעסטער

 ווןןטער־ די מיט נעמאכט סוף א ט׳האט .טערקען די צו הןלף אויף
 אבגעלאזם האבען פ*אנצייוען די און באנאפארט פון נצחינית דןנע

.ארץ־-ישראל
 פראנצויזישער דער פון ענגלאנד פון הןלף דער טיט בעפרי״יעט

 ווןיטער ,שטייגער דןער אויף , פרןהער ווי טערקען די האבען ,סבנה
 סןסטע־ און אונאויפהערלןך . לאגד אץ בעל־הבת׳עווען דאם געט־ןבעי

 די איו פרןהער ווי רובל ׳ נעוו^רען חרוב לאגד ראם איז מאטןש
 אויסצונאגען מעגלןך ווי געווען אויסען נאר פאשא׳ען די און ממשלה

 טסחר און הנהנה דער פון )צווןן□ טן.יל יעדער .בעפעלקערונג די
 נע" נאך דך האט בעאטטעץ פון ,ארענרע אין ^בגעגענען דך האט

 סכום גץווןסען א צי_יט אבגץשטעלטער ער ד אין ארןינטראגען פאדעדט
 אןןנוואוי. די פון אויפטאהנץן נעט^גט האט לעצטער דער רו^לכען

 בץ־ ער וואם דרכים, אזעלכע מיט און מןטלען אזץלכע דורך נער
 פןעי־ע אייף מ^נאפאלןע א געוו^רען אדנגעפיהרט םיאןו .געהרט

 )ארעג־ אבקייף אין אןבץרגענעבען אייך מ׳האט ווץלכע ,פלאדוקט^ן
 גע* אןבערגעגעבען א׳יך זענען רוטעם שטאדטןשע די אפילו דע/

 בע־ דארט רעכט דאם געהאט האבען וועלכע ,אבנךיפער ווארען
 געראנק אץנענעם ולער ליים סעקי־עטארען און ערער טןטגל שטעלען

 אבקויפער די אט .געוואלט האבען די פרןןו וואסער א פאר אין
 אויסיוצען ברייטער וואם געססארעט דך האבען ארענראטארם און

 אונ־ אןין אויף חיבית די אייפגעמ^הנט האבען און הרשאה כח זןיער
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 די אט אננץצאה־ט ניט ס׳איז ורץן זלל מען אט , אופן מץנשללכען
 אללנ־ שטאדטלשע אויסקלויבען דעה זללער אויף זלל פלץגץן חיבות,

 יסורים אנטהון זלל און ,קלנדער זללץרע ארעד ,סוחרים און וואוינער
.אבגעצאהלט סוטע גץפאדץרטע די האט מען ביז ,לאגג אדי

 גץיל־ נאך דעם חוץ האכען אקרוגען לבנון׳שע צפוףדלנץ די
 ארוטנץ־ צליט יענער צון האבען וואס מחלוקת׳ן רץללגלעזע פון טען

 צו כעפעסטלנט אבלסץל זיך ה$כץן דארטען .לבנין־גץגענר די חאפט
 קילנמ^ל דך ה$כען ווץלכע ,עלץמענטען קרלסטללכע די צללט יץנער

 טלט־ האט אלעמען רעם .לחלוטין ארץ־יש^אל פין אבנץלאזט נלט
 אללבלג האכען וועלכע ,ץמלרען לעדאנלשץ די וואם ,ראם געהאלפץן

 —זיך צרולש^ן גץקץטפפט אללביג און פערהאסט אנדץרען רעם אללנער
 לעג. אללראפעאלשץ די אין מקלם א און שטיצונג גץדבט אפט האבץן

 נץ־ האט מלכים אללדאפעאלשע די פון גלאנץ הויפלשץר דער .רער
 )כעי־גוואוינץר(, גארצעס האלבווללרע די פון קץפ די פץרררץהען טוזט

 קאטויללשץ די פון אגלטאצלע אללננעשפאדטץ די האט דעסטנלללכען
 ,פאלק יענעם פין קלנדץר די אייף זללן משפיע געטוזט נליסטיילכץ

 סץקטלשץ די אויפנעהערט נלט קילנטאל האכען עם ווץלכץ צוולשץן
.בץוועגוננען רץללנלעזץ און טענדץנצץן
 די אננץנוטץן האיץן ץטלרץן ליוואנלשע אללנלגע וואם דאם
 ארץ״ישראל פאר פאלגץן וולכטלנץ גץהאט האט אמונה קרלסטללבע

 נרים די אט פון צאהל די נעווארען נרץסער ס׳אלז וולפלעל אייף
 טץטלגקללטם־קרללז דער פערברללטץרט אייך דך האט פלעל אדי אייף

 די צונעצויגען האט אלעס דאם אט .גללסטליכע קאטויללשזן די פון
 .לענרער אללר$פץאלשע פערשלעדענע פון אויפמץרקזאמקללט אינרוהיגץ

 פאטעללך דארם שטרץבוע די און אלנטץיעסץן ,מלטגץפלהל זילער
 שפ^טץר .צערקווע קרלסטללכער דער פין שליטה די בץפעסטלנען צו

 פערשלע" פון פארשט^הער די צוולשען יסור רעם אויף אט זיך האט
 קאטפף עקשנות־דלנץר אללן פונאנד?רגץברענט אטינית קרלסטליכע דזןנע
 צפין" די כלוט און פללער טיט פ^רגאסץן אללנמאל ניט האם וואם

 נץ" בעשץרט אלז לאנד אננעפלאגטען דעם .ארץ־ישראל פון טיילען
 וואם נח־אות טץרקישץ די אלכער י ץרצולץנען3אי צרה א נאך ווען
 שטץ" רער אויפגענאנגען טץטעאר טירא׳רלנץר א ויל איז נילום כללם
 ה$ט וואססאל טערקלשץר רער אט " עלי מחמד טנצח נללעם פון רען

 לץצטץר דער בלל אבנץטען ,מץרקלל פון $בטלללץן זלך פץרטראבט
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 דך און ,^גלפטץן מ?ט פעראלניגען עם ,פאלעסטלנע און ם?ריע
 טע־ נרויסער דעד אט פון מושל אונאבהענגלגער אלפ פערעפענטל?כען

 ארץ־ישראל אין ארי_ינגעטרעטען האט חיל עגיפטישע דאס .ריטארלע
 פון בעפעלקעיונג די ,ים פון םי_י יבשה הער פון םי_י צי_יט אלן אין

 ועלקיר און יאך רעם אונטער געשמאבטעט האט וואם ,אר״ן־ישראל
 דיערע וו? עגיפטער ר? אויפגענומען האט ,פאשא׳ען טערקלשע די פון

 דעם טויערען ד? געעפענט גערן האבען יפו און עזה . בעפרללער
 די האבען גלכען אין .זוהן עלי׳ס מחמד אלברהלס׳ן, מלחמה־פעהיגען

 אין חיפה פון ברעג פון געגעגד גאנצע די אללנגענומען עגלפטער
 לאנגדויערעג־ א נאך .עכו פעסטונג שטארקע די בעלאגערט האבען

 איבערגעגעבען זי און עכו גענומען אויך מען האט וולדערשטאנד דעד
.ראבלרען צו סאלראטען ד?־

 מלטגעהאלפען האט פעסטונג מפורסס׳דלגער דעד אט פון פאלק ראם
 פון נסיונות אלע עגלפטער. ד? פון ממשלה דעד פון פערשטארקוגג דעד

 זענען ארץ־ישראל עלי מחמד בלל צורלקצונעמען סולטאן טערקלשען
 פעסטקללט דעד אן און איברהיס׳ן פון גבורה דעד אן געווארען צושלאנען

 געוועהר עגלפטלשען פון פארטשרלטען ד? האבען ראך סאלדאטען. זללנע פון
 גלליכגעוולכם פאללטלשען דעם שרעקען אנגעהויבען נצהונות הלבשע ד? אין
 זלך בויטלג פאר געפונען ראבען מלוכות אללראפעאלשע ד? .אילראפע פון

 בעשטענרלנע זליערע עגלפטעי. מ?ט טערקלל פון שטרללט אלן ארללגצומלשען
עלי. מחמר פון מלחמה־האפנונגען ד? מ?ט סוף א געמאכט האבען אזהרות

 קעג־ זעהר געלאזט האט עג?פטער ד? פון געוועלט?גונג קורצע די
 פון ווערען צו פטור אום כח פ?על אוועקגעלעגט האבען זיי שפורען. ט?גע

 צו געגאנגען א?ז עם וועי^כע דורך אונארדנונג, און שלעכט?בקךט יענער
 געוואפעגטע ד? ,מסים און נאלאגען פון רעגולירען דאס לאנד. דאם גרונד

 און וועגען ד? פערבעסערען דאם האנדעלם־קאראוואנען, ד? פון שמירה
 מאס היבשער א א?ן האט אלעת פאסט-דאם פון גר?נדונג ד? ענדל?ך,

 א א?ן און ארבלט ערר און האנדעל רעם אויפהויכען אום מיטגעווירקט
 אין אךנוואוינער די פון לאגע ד? פערבעסערען צו קענטיג צי_יט קודצער

 א?בער און ערד״איבךט די בל?הען אנגעהויבען ווידער האט דערפער די
 דמשק ק*ן בגדר פון קאראוואנען געגאנגען זענען לאגד א?ן וועגען ד?

 פון משאות און סחורות פערסישע און אינד?אנ?שע מלט פערקעהרט, אק
מאנופאקמורען. ענגלישע
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 אוים־ ארויסנעטרלבען, לאגד פון עגיפטער די מען האט אט נאה
 די אומגעקעהרט וולדער זי און הענד זליערע פון ממשלה דל געריסען
 פאשא׳ען, דל פון השעית ראם אן זיך רויבט אמאל וולדער און טערקען.

 רויבערליען ארבללטער, ערד דל פון חורבן דער נאלאגען, אונערטרעגללכע
פערגיבוננען. בלוט און

 גופא לאנד אין אויף ניט הערען גענענד, פון אומנללקען אלע ד? צו
 קריסטען סלי אראבער, סלל לללדען עם וועלכע פון טכסוכים, בלוטלגע דל

טערקען, טלי און
 פון לללדען צו אויטגעקומען אלעמען רעם צו אלז וולדער יודען דל

 פער- זיך האבען וועלכע ,גליסטללכע קאטויללשע דל פון בלבולים דל
 פא־ זעלבען דעם אלבערגעפלהרט אהער און ארץ־ישראל אין פעסטלגט

 זיך האבען וועלכע יודען׳ מלט קאמפפם־מנהגים זעלבע די און נאטלזם
אלטער. מלטעל אלן יודען דל צו כנוגע

 בעללעבטע שטארק דל ארויפגעשייאומען וולעדער אויפסגלל אלז עם
רציחות. רעללגלעזע אין יודען פון בעשולרלגונג נלנים קאטויללשע דל בלל

 ערשלענען אלז ויאם בעשולדלגונג, אונזלנניגע אזעלכע אללנער פאר
 אומברחמנות׳רלג נעמוזט יודען דל האבען דמשק, אלן >8*0 יאחר אין

 המון, פון אנפאל דעם בשעת אומנעקומען זענען זין פון פלעלע בעצאהלען•
נעייארען. ארללנגעהאיפען טורמע אין זענען ווידער אנדערע

 אנרערע מלט צוזאמען יודען ארץ־־ישי־אל׳שע פון אומגללקען דל אט
 פון אויפמערקזאמקללט דל לאנד צום אויפגעוועקט האבען אומשטענרען

 רועלכע יודען און קרלסטען אמערלקע, און אילראפע פון לללט גרויסע פיעלע
 צו לאנד דאם אום פראיעקטען פערש׳לעדענע מלט ארויסגעטרעטען האבען

 פאלק. לל׳ידענדען פאר׳ן מקלט א לאגד דעם אלן מאכען און בעלעבען
 עסקנים פאללטלשע און נעזעלשאפטללכע פללאנטר^פען, בערלהמטע פיעלע

 ;אללפ^נט סער כרמיה, אדאלף מונטלפיורל, משה קאהען׳ אלבערט וול
 געמאכט געהאט אפילו שוין האבען אנדערע, און ראטשללר שפעטער

 שטלקער געקויפט האבען זלל :צוועק רעם אט צוללעב ט־לט טטשות׳דלגע
 נעגרלנדעט ערד־ארבללטער, יודען נעהאלפען קאלאנלעס׳ נעבויעט ערד׳

 אלזראעללט" "אליאנס ארנאנלזאצלע יודלשע גרעסטע דל ג. ד. א, חביות
 יפו נעבען האט וועלכער נעטטער׳ קארל פארשטעהער ענערנלשען איהר

 )מקיה־ישראל( שול־פערמע דארף־וולרשאפמללכע ערשטע דל אוועקנעשטעלט
 ענטוולקלונג הער צו בנוגע ר^ליע הלבשע א אבגעשפלעלט האט וועלכע

לאנד. אלן ערד־ארבללט יודלשער פון



— 42 —

 קא־ בעזונדערע גרלנדען צו רעיון פללאנטראפלשען טלט׳ן צוגלללך
 געוואקסען אונאויפהערללך האט פאמלללעם, יורלשע בעזונדערע פאר לאנלעם

 וועגען אלדעע אונשטערבללכע די אויך פערשטארקט מעהר אלץ ולך און
 צענטער. פאללטלשען און גללסטלגען יודלשען א ארץ־ישראל אין שאפען

 צייט יענער אין געווען אלז אלרעע רער אט פון בשורה־אנזאגער דעה
 רושם גוואלדלגען א האט ירושלים" און "רוים כוך וועמענם העם, משה

צללט. זללן פון טענשען ה אויף נעמאכט

 דאקטאר - מטיף פללעררלגען א אלרעע דל אט נעפלנט שפעטער
 "אויטא־עמאנצלפאצלאף וועגען יודען צו אויפרוף הליסער זיין פלנסקער.

 טענער בעהאלטענע און עדעלסטע דל לעצטע דל בלל ארויסגערופען האט
 טלט אלז אויפלעבונג און ארץ־ישראל נאצלאן, און ציון הארץ. זייער פון

 יערען פון נשטה סאמע דער או*ף אנגעשרלבען געווען אותיות פללערדלנע
 אב־ אושפללעט נלט נאך האט אשלמלליאצלאנם־שטראם דעה וועמען יודען,
 אלן אלו ענערגלע און אלנלצלאטלוו זללן דאנק א שורש. יורלשען פון רללשען
 ערד־ארבללטער יודען העלפען צו חברה "דל געווארען געגרלנדעט אדעם

 אב־ האט וועלכע פאלעשטלנע/ אלן און פלרלע אלן האנדווערקער און
 צו בנוגע ראליע אוננעהויערע א היום עד נאך שפלעלט און נעשפלעלט

 אללנארדנען אלצללטלגען צוש בנוגע און ארץ־ישראל פון קאלאנלזלרונג דער
קאלאניסטען. ארץ־ישראל׳שע דל פון לעבענס־ארט דעם

 אל נעשעהנישען רושלשע טרויערלגע דל פון רולרקונג דער אונטער
 ארץ־ישראל קיין עטלגראנטען פון שטראם דער זלך האט יאהרען ער’8ס די

 אינטעליגענץ דל אויך געטהון אלאז אהלן זלך האט מאל ד$ם פערשטארקט.
 אוני־ דל פערלאזט האבען )בללו׳צעם( סטורענטען יודלשע גרופעש •גאנצע

 בענעהר אללן מלט בעגללשטערם אללן טלט בעגללשטערט און רוערסלטעטען
 זיך זיל האבען פאלק, זילער און פאטערלאנר אלטעם זליער בעלעבען צו

 געיו^רען בערללכט אופן אזא אויף אלז וועלכע ארץ־ישראל, קילן געלאזט
 וועלכע פלאנערען, דל אט פון מלה דער דורך כהות. אלנטעללגענטע מלט

 לעבען דאש ניט אפילו און נעזונד קללן ניט כח. קללן געקארנט נלט האבע
 טלה די ארץי־ישראל, אלן קאלאניעם פלעלע געווארען געגרלנרעט זענען

 האט לאגד פון אויפלעבען רעם פאר קעטפפער דל אט פון יסורים איי
 מיט בעגאסען זלך האט וואם. באדען, אויפ׳ן און אבגעהאלטען, נלט לי

 צעוואקסען שענער און רללכער אלץ זלך האבען בלוט און שוויים זייער
קאלאנלזאצלע. ארץ־ישראל׳ער פון בייטלעך דל
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 יואס הערצל, טעאדאר אונפערגעסללבען פרן רוף מעכטלגער דער
 רועלט, גאנצער דער אלבער שטאל׳ן און הרך אזוי דורבגעקלונגץן האט

 אץ בעמאהלט האט ער וועלכע פערספעקטלווען דרללסטע און ברייטע ד?
 א אנרערש גאר אנהענגער זללנע גענויטינט האבען לאגד" "אלט־נלל זללן
 פון און ארץ־ישראל פון קאלאנלזאצלע פון ענין אויפ׳ן טחון צו קוק

 פאמעליך אז קלאר, געווארען איז עם צענטער. יודלשען א דארט שאפען
 אפילו און צעהנדליגער אהלן ארלבערפלהרען און קאלאנלעם אויפרלכטען
 יודען־פראגע הער פאר נלט פתרון קללן אלז פאטלללעס, יורישע הונרערטער

 אזעלכע שאפען נאר יודען, אהלן אלבערזעצען נלט נויטלג סיאיז
 זלך פון נעשעהן זאל זלך איבערזעצען האם אט וועלכע בלל בעדלגוננען,
 ווערען און אפרלקע און אויסטראללע אמערלקע, קללן יודען ראך עמערלרען

 פון טללל דער אט ערר״קונעל. נאנצען אלבער׳ן צוזילעט אויפ׳ן אזא אויף
 פון פאהן ווללם־בלרער דער אונטער פעראלינלגט זלך האט וראם פאלק,

 פלהרער דל רלכטונג. דער אין ארבללטען אונאויפהערללך אן הויבט ציונלזב׳ום
 בלכללאטעקען און פאנד נאצלאנאל שולען, און בענק שאפען ציונלזטום פון

סטאנצלעס. פראקטלשע און -אינפארטאצלאנס־ביורא
 קאלא• און שטעדט פלעלע אלן זלך האבען צללט קורצע א אין נאד

 טק האט פלעלעס און אנשטאלטען קולטורעלץ פיעלע געעפענט נלץם
 אקער• אלנדוסטרלע, און מסחר פון ענטוולקלונג ץר1 צו בנוגע ארפגעטהון

 נאצלאנאלען פון הוואליע דל אט פ^לקס־געזונדהללט. און בללדונג בו?
 זלך און אויפגעהויבץן אויף אזר זלך ה$ט ווץלכץ זעלבסטבעוואוסטזללן,

 אין און רוסלאנר אין לעבען יודלשץן פון תחום גאנצ^ן אלב^ר׳ן צוג^סץן
 און ארץ־ישראל קללן אהלן, ארללנגעשפארט אויך אילראפא-ה^ט מערב
 אלע און פאטערלאנד אלטען צוולשען בונד פץסטען א געשאפץן ח$ט

.גלות־לענדץר.
 ענערנלע פלעל ארללננעבראכט אהלן ה^בען ק^לאנלםטען נליע דל

 אלע דל טלט וולסען. שטארקען און מלה אללנגץשפארטע זעלבסטעטלגקללט,
 אז^לכץ בלל יורץן. דארטלנע אלטנעזעסענע דל אליך אן זלך נעטען מעלות

 יודלשץן פץ פערשטארקונג דל וואקפען אונכעדלננט טוז בעצלהונגען
לאנר. אלן ץלעמענט
 זלך האט וועלכע דנונג,”מלוכה־אי טערקלשע דל ה$ט אלצט בלז
 באקשלש, אויף בץאמטע, ארטלגע דל פון דעת אללגענץם ארם־ן געשטלצט

 און אלנלצלאטלוו פון ערשלינונג יעדע געשטזף־ט שוחד׳ און אונטץרקויפונג
 א צו ארפגעשטאנען איז טערקלל ווען אבער׳ איצט זעלבסטשטענדלגקללט.
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 מען קאן רעכטל?כקי_יט און רעכט פון יסודות ר? אויף לעבץן נכעם
 ארץ" אין ץנטוויקלען מעהר באך זיף וועט זאך יוחשץ ת דאם ה$פץן,
 צוטריט גרינגץרען א האבען אלצט וועלען קאפ?טאלען יותשע די ישראל.

 צו ווערץן לרבטער ויעלען לעבען ני_יץם דעם בי_י אונטערנעמוננען אלץ
 יודץן פון אעינפאהרען צום בנוגע בעגרענצונגען אלע פערווירקללבען

 אויב ווערעף־און אי־אבגענומען איצט וועלץן נאלאגען אונריכטיגע אלע
 אזוי אומשטענרען, גינסטיגע אלע די מיט בץנוצען קאיען זיך ווץלען מ?ר
 ארק-ישראל פון קאלאניזאציע יודישער דער פון געשיכטע דער אין ווץט

בלעטער. גלץנצענדץ די פון ^וינע ווץרען ארלנגעשריבען
 אט1מאבען נאהענטער פיעל אב איצט הענגט זעלבסט אונז פון

 4שטעקץ וואנדער זי_ין פערלאזען קאנען וועט פ$לק אונזער ווען צי_יט, יץנץ
 טא פאלק׳ גאיצץ דאם ניט אויב ווען צי_יט, יענע מאכען נ^הענטער

 אברוהק קאנע• וועט זלנער, טןיל פערוואנץי^טער מעהר דער ווץניגסטענס
היים"• דער אין זענען .מיר זאגען: דאן זיך און לאנד אייגץנעם זלן אין



דעם פון פארשט^הער ד? צו פאהרען פאר׳ן קוטען וואס ץמ?גראנטץן ?

אעפארמאציאנס״ביזרא

עמינראנטסן פאר

 זיי וועלכע לענדעי, די וועגען ידיעות נויטיגץ אלע בעקומען

 פאהרען צו אזוי ווי וועג רעם און מארשראטען די ויעגען פאהרעו,
וו. א. א. פאט אנ׳אויטלענדישען בעהומען צו ווי

 און בעפאלמעכטיגטע די ביי בעקומען קאנען עמיגראנטען די

:ביכלעך פאלגענדע אינפארמאציאגסביורא פון קאמיטעטען די אין

 קאנאדא, האפי/ )>« "אמעריקא" קאפ׳(> 6) יריעות אלגעמיינע
 ’קאפ׳ 3) פאלעסטינא און סיריען קאפ׳ו, 2) ארגענטיניען האפ׳<. 3>

 קאפ/ !0) ענגליש - לדרך צדה קאפ'<, 20) לעהר־בוך יודיש-־עבגליש

 טיט קארטע א קאפ׳/ 2) פאם אנאויסלענרישען מען בעקומט ווי

וי. א. א. מאישראטען
 זשורנאל צווייוועכענטליכען דעם בעקומען מען קאן אויך

 געווירמעט איז וועלכער (׳קאפ 5) ^מיגראנט״ יודוש^ר ,דקר
.עמיגי־אציע יורישער דער פון פיאגען לו־יפענדע אלע צו

замятинъ פעמערבורג אין זיך געפינט הויפט•ביורא דאם

& № ,пер. ־•'

 שטעדט פאלגענדע אין זיך געפינען ביורא פון אבטיילונגען

 גראדנא. ווילנא. קאוונא/ מינסה. האמעל, מאהילעוה דויטעבסה.

 טשער• פאלטאווא, קיעוו, קאמענעץ׳פאדאלסק, ראוונא, שיטאמיר,

 יעקאטערינא* אדעס< קישינעוה פלאצק, לאמזשא, ווארשזי, ניגאיו,

 שטעדטליך און שטערט 300 כמעט וו.-אינגאנצען א. א. ליבוי ■־.סלאוו,



 השבוע על החתימה מתקבלת

 =״העולם״=
 בהשתתפות העברית, בשפה הציונית ההסתדרות של הרושמי האורגן

העבריים. הסופרים טובי
 רובל 1 שנה רובל,לרב? 2 שנה לחצי רובל, 4 לשנה ברוסיה: העולם מהיר

שנה. ולרבע שנה לחצי ובן קאם, 50 רובל 4 לשנה בחו״ץ

:הכתובת
Редакщя «ГАОЛОМЪ», Одесса, Почтов. ящ. 383.

דורש. לכל נשלחים מפורטים פרוספקטים

1914 ״השלח״! של השלשים !לכרך 1914
(,1896) תהנ״ר בשנת נוסד החיים• ולעניני למדע לספרות, ירהון

מארק, 13 כתרים, 16 פראנק, 16 רובל, 6 לשנה ♦ ר4רזר*
11 1 13 * 1 " А מוה, מחצה שנה לחצי דאלאר. 31/2 שילינג 

 גליונות ששה מחזיקה שהיא ,השלח", של אחת חוברת יוצאת חודש בכל
 אחד, לכרך מצטרפית חדשים, ששה במשך היוצאית חוברות, שש גדול. בפורמאט

 והקורא ומתמיד קיים ערך יש לאור יצאו שכבר להכרכים שלם. ספי שהוא
כרכים. כ״ט צאוי עתה יעי "השלח" הוסד מיום בקריאתם. חפץ תמיד ימצא

, ול׳א. ל׳ הכרכים יצאו 1914 בשנת

"השלח". לחותמי הגון פרס
כרכים בארבעה ליליענבלום ליב מיסה כל־כתבי
1יוי ס חד ר«ז-».י ושטהירם עמודים 1618 שמחזיקים רובל• 2.70 ר המח בחצי החותםיםם^יי ל,רוב ^40

 ורומניה גרמניה אוסטריה, ישראל, בארץ קופ, 50 ברוסיה המשלוח: בעד
רובל. 1.35 הארצות כיתר קאפ" 80

הכתובת:
Одесса. Редакщя ״ГАШИЛОАХЪ“ Почтовый ящикъ 319 
Обезза (Пи881ап(1). КейасНоп ״На8сИ110ас11״. Р081Гасй319•
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אדעססא. ף חברת
״ВАВ8Е1״ ״ברזל״ יי-ז ז,ע-א

"ברזלי: ווענען זאגען .דאקטוירים" וואם געהערט איהר האט
 געזונדהללט־בלוט־ווללן. נאמען דעם מלט "ברזל" רעם רופק דאקטוירים

בלוט. דאם קרעפטלגט און פערבעסערט פערמעהרט" ער ווייל

 ׳ פלעל אזר אללזען זלך אץ האט ״Барзелъ“ ראם זאגען: דאקטוירים
.בלוט דאם פערקרעפטלגען צו ,פערבעסערען צו אום האבען צו בעדארף מען ווי

 לעפעל (р/2) אנרערהאלבען ראם ,אויפגערעכענט האבק דאקטוירים
“Барзелъטללערסטען רעם אין וולפלעל "אללזעך פלעל אזר זלך אץ האט ״ 

צו. שרללבט מען וואם רעצעפט
 טרלנקען צו אנגענעהטער פיעל אלז ער דאם זלך פערשטעהט עם נאר

 בעסער. פלעל גערען(. אלהם טרלנקען קלנדער קליינע )אפילו רעצעפט א ווי
וועלוועלער. פיעל ארך טאקל און נוצללכער פלעל

 נרויסען רעם אץ געווארען אוסגעפרובט אה "ברזל" כרמל דער
אדעססא. אין אל פלט אם ה ישען יוד

 פון אטעסטאט זללן אין "האספלטאל' דער אונז שרללבט עם וואט אט
: № 229 יאהר הללנטלגען פעווראל ־טען28

 נוצליך זעהר געפונען האספלטאל דער האט צללט לעצטער דער אץ
Весьма полезнымъ)) ם י גרו ?ט מ האט מען וועלכען "ברזל" רעם 

Мало)- דלרפטלגע כלוט צוגעשריבען (Большой пользою) ג רפאל ע
(кровнымъ קראנקע •

 "אנשטאלט פון פראפעססאר און פריוט" "ראדללגעם פון דלרעקטאר דער
 אקטיאבר 7 פון ברלעף אין.זי_ין אונז שרללבט к. אקושער דאקט^ר אקושערקעס״ פלר
 "ברזל" אללער מלט געמאבט האב אלך וועלכע .פראכעס דל :הלשון בזה № 156

 יער אז ,בעוויזק דייטליך מלר האבען פריוט׳/ «ראדללנעם אלן קראנקע אויף
 צו אום (незаменимое) רפואה אונפערענדערליכע א אלז ״ברזל״

 העכסט ער איז איבערהרפט כוחות. דל פארשטארקען און דערוועקען
 ;קלנפעט אלן בלוט פלעל פערלוירען האבען וועלבע ,קינפעטארענם נוצליך

.פלבערען וועלכע .קראנקע פאר נוצללך זעהר ער אלז אויך
 ווארשעווער קלעוועת אדעסעת פון מלינונגען גוטע פלעל נאך האבען מלר

 "ברזל" דעם ארסגעפרובט ’ האבען עם וועלכע .דאקטוירלם אנדערע פלעל און
 קראנקע׳ פלבערענדע און (Малокровные) בלוטדערפטלגע אלערליי אויף

י קלנדער. אוגד פרויען מאנסבילן, מענשעך שוואכע אלערליי און
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