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סגאבע.לאו צוויימער דער צו
 שלום־ דער נאר נעווארן פארענדערט את אויסגאבע נייער רער אין

 די אויפגערודערט האבן וואם דייטשלאנד, אין געשעענישן די קאפיטל.

 בדי שול־בוך, א אין אויך ווערן אננעמערקט קורץ מוזן וועלט, גאנצע

 קינד אירישן דעם געבן בנף, ישאלך כי ,והיה פסוק דעם זיין צי מקיים

 אויך איז עם צייט. היינטיקער פון פראנן ברענענדיקע די אויף תשובה א

 לענדער, יענע און רוסלאנד ־ סאויעט פון געשיכטע די נעווארן דערגענצט

מלוכות. באזונדערע אין אויסנעטיילט זיך האבן וואם

 אין עם איז שול־קינדער, פאר צוגענגלעך בוך דאם מאכן צו כדי

 אינ־ דער לויט העפטן. באזונרערע צוויי אין צעטיילט אויסגאבע נייער דער

תקופה". ־ ,מערב און ,מזרח־תקופה׳ אויף צעטיילונג ווייניקסטער

 ,דערציילט אנשטאט :אונטערטיטל דער געווארן געענדערט אויך איז עם

ם"."*ה און שול ,פאר — קינרער• פאר

טייל. צווייטן פון שוף אין קומט כוך גאנצן צום כראנאלאגיע די



הקדמה
 אין ירגנט אידישער דער געגעבן איך האב צוריק יאר דרייסיק ארוס
 תלמידים פאר טיילן׳ דריי אין געשיכטע" אידישער פון "לערנבוך א רוסלאנד

 וואס בוך׳ דאזיקן דעם אויף ערצויגן זיך האט דור גאנצער א מיטלשולן• פדן
 זיך האט דעם אויסגאבן.דוץ אכצען אויסגעהאלטז אריגינאל רוסישן אין האט
 רות )"לף העברעאיש -אויף איבערזעצונגען אין פארשפרייט לערנבוך דאס

 אמעריקע(. אין - צוויי )לעצטע ענגליש און אידיש ׳1ווארשע העברים״׳
 וואס ביכל׳ קליין א אבהויב־שולן פון קינדער אידישע פאר גיבן איך וויל איצט

 פאלק. אונזער פון געשיכטע לאנגע די פארשטעלן פארם קירצערער א אין זאל
 דער אין איז וואס אידיש׳ אין ביכל דאס געשריבן איך האב מאל דאם

 פאלק־שולן. אונזערע אין לערנשפראך נאטירלעכע די געווארן צייט לעצטער
 אנטוויקלט זיינען וואס מעטאדן׳ נייע די צו צוגעפאסט איך האב אינהאלט דעם
 און פאלק"׳ אידישן פונם •׳וועלטגעשיכטע צען־בענדיקער גרויסער מיין אין

צייט• אונזער ביז דערפירט געשיכטע די האב
 געשיכטע׳ לענגערע אפיל שרייבן געקאנט זיך׳ פארשטייט וואלט׳ איך

 פריינד: זיין צו ווארט פאסקאלס )לויט לייכטער סך א געווען וואלט דאס און
 שרייבן צו ניט צייט קיין האב איך ווייל בריוו׳ לאנגן א דיר שרייב ׳איך

 דארף ביכל דאס צוועק: אבאזונדערן געהאט דא האב איך אבער קורצן"(. א
 איין אין געוראונשן צייט׳ קורצער א אין רוערן געלערנט אדער ווערן געלייענט
 יארן־ אויף יוערן פארצייגן ניט דארף און צוויי׳ פון מער ניט אבער שול־יאר׳

 לעבע־ א זיין רארף ראס בילד. גאנץ א פון איינדרוק דעם אפשוואכן ניט כדי
 איין ־אין סוף ביזן אנהויב פון זיך לייענט וואס פאמיליע־געשיכטע׳ דיקע

 פאר־ דער פון בילדער אליין ניט האבן דא מוז תלמיד יונגער דער אטעם"•
 יואס רועג■ היסטארישן רעם פרן בילד ץ נ גא א אויך נאר גאנגענהייט׳

 יויכטיקסטע די געפינען דא דארף ער דורכגעמאכט. האס פאלק אידישע דאס
 טרי־ און זייט׳ איין פון פרטים• איבעריקע אן צוזאמענהאנג־ זייער אין פאקטן
אנדערער■ דער פון - סכעמאטישקייט קענער

 איז מחבר יעס וויפיל אויף איינזעען שוין וועט פעדאגאג געניטער דער
 אנשטאט )מעשהלעך( "געשיכטעס" עקסטרעמען: ביידע אויסצומיידן געלונגען

עס רואו לערער דער וועט בילדער לעבעדיקע אן סכעמעס און - ע ט כ י ש ע ג
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אחסגאבע. צווייטער דער צו
/

 שלום" דער נאר געוו^רן פארענדערט איז אויסנאבע נייער רער אין

 די אויפנערודערט האבן וו^ס דייטשלאנד, אין נעשעענישן די ■קאפיטל.

 בדי שול־בוך, א אין אויך ווערן אננעמערקט קורץ מוזן וועלט, נאנצע

 קינד אידישן דעם געבן בנף, ישאלך כי ,והיה פסוק דעם זיין צו מקיים

 אויך איז עם צייט. היינטיקער פון פראגן ברענענדיקע די אויף תשובה א

 לענדער, יענע און רוסלאנד ־ סאוועט פון געשיכטע די נעווארן רערגענצט

מלוכות. באזונדערע אין אויסנעטיילט זיך האבן וואם

 אין עם איז שול־קינדער, פאר צונעננלעך בוך ד^ם מאכן צו בדי

 איג־ דער לויט העפטן. באזונדערע צרויי אין צעטיילט אויסגאבע נייער רער

תקופה". " ,מערב און ,,מזרח־תקופה אויף צעטיילונג דייניקסטער

 ,דערציילט אנשטאט :אונטערטיטל דער נעווארן נעענדערט אויך איז עם

,הדם". און שול ,פאר — קינדער״ פאר

טייל. צווייטן פון פוף אין קומט בוך גאנצן צום כראנאלאגיע די



הקדמה
 אין יוגנט אידישער דער געגעבן איך האב צוריק ;אר דרייסיק ארוס
 תלמידים פאר טיילן׳ דריי אין געשיכטע" אידישער פון "לערנבוך א רוסלאנד

 וואס בוך׳ דאזיקן דעם אויף ערצויגן זיך האט דור גאנצער א מיטלשולן• פזן
 זיך האט דעם אויסגאבן.דוץ אכצען אויסגעהאלטז אריגינאל רוסישן אין האט
 )"קורות העברעאיש ■אויף איבערזעצונגען אין פארשפרייט לערנבוך דאס

 אמעריקע(. אין - צוויי )לעצטע ענגליש און אידיש ווארשע(׳ העברים״׳
 וואס ביכל׳ קליין א אנהויב־שולן פון קינדער אידישע פאר גיבן איך וויל איצט

 פאלק. אונזער פון געשיכטע לאנגע די פארשטעלן פארם קירצערער א אין זאל
 דער אין איז וואס אידיש׳ אין ביכל דאס געשריבן איך האב מאל דאס

 פאלק־שולן. אונזערע אין לערנשפראך נאטירלעכע די געווארן צייט לעצטער
 אנטוויקלט זיינען וראם מעטאדן׳ נייע די צו צוגעפאסט איך האב אינהאלט דעם
 און פאלק"׳ אידישן פונם •׳יועלטגעשיכטע צען־בענדיקער גרויסער מיין אין

צייט• אונזער ביז דערפירט געשיכטע די האב
 געשיכטע׳ לענגערע אפיל שרייבן געקאנט זיך׳ פארשטייט וואלט׳ איך

 פריינד: זיין צו ווארט פאסקאלס )לויט לייכטער סך א געווען וואלט דאס און
 שרייבן צו ניט צייט קיין האב איך ווייל בריוו׳ לאנגן א דיר שרייב ׳איך

 דארף ביכל דאס צוועק: אבאזונדערן געהאט דא האב איך אבער קורצן"(. א
 איין אין געוואונשן צייט׳ קורצער א אין ררערץ געלערנט אדער ווערן געלייענט
 יארן׳ אויף יוערן פארצייגן ניט דארף און צוויי׳ פון מער ניט אבער שול־יאר׳

 לעבע־ א זיין דארף ראס בילד. גאנץ א פון איינדרוק דעם אפשוואכן ניט כדי
 איין •׳אין סוף ביזן אנהויב פון זיך לייענט וואס פאמיליע־געשיכטע׳ דיקע

 פאר־ דער פון בילדער אליין ניט האבן דא מוז תלמיד יונגער דער אטעם"■
 יואס ררעג• היסטארישן רעם פרן בילד ץ אב ג א אויך נאר גאנגענהייט׳

 יויכטיקסטע די געפינען דא דארף ער דורכגעמאכט. האע פאלק אידישע דאס
 טרי־ און זייט׳ איין פון פרטים■ איבעריקע אן צוזאמענהאנג׳ זייער אין פאקטן
אנדערער• רער פון - סכעמאטישקייט קענער

 איז מחבר יעם וייפיל אייף איינזעען שוין וועט פעדאגאג געניטער דער
 אנשטאט )מעשהלעך( "געשיכטעס" עקסטרעמען: ביידע אויסצומיידן געלונגען

עס רואי לערער דער וועט בילדער, לעבעדיקע אן סכעמעס און - ע ט כ י ש ע ג
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 דערגענצן דאס ער זאל קורץ■ צי איז סיפרר־המעשד• דער אז באמערקן■ אין
 אנטאלאגיע היסטארישער א פין ציטאטן ליטערארישע אין עפיזאדן מיט

 העלדך פון ווערט דעם הריך זייער אפ שאץ איך )כרעסטאמאטיע(.
 גיבן באמיט זיך האב איך .אבער פסיכיק. קינדערשער דער פאר געשיכטעס

 גע־ דער פין טרעגער דער העלך■ אמחער דער אז קינד• דעם פארשטיין צי
מאסן זיינע אין פאלק אידישע גאנצע דאס איז שיכטע׳
 דערקלערינגען בילדערישע אלם דינען דארפן רואם אילוסטראציעם- די

 פריינד מיין פרן הילף דער מיט צינייפגעשטעלט איך האב טעקסט׳ קורצן צרם
 טעכנישער דער ביי נעהאלפן אריך מיר האט וועלכער טשעריקאררער׳ א.

 אייס־ חיב מיין פאר געפין איך אין ככלל• אייסגאבע דער פרן אויספיררנג
דערפאר• דאנק טיפן מיין אים צודריקן
 דער אין כלל: אזא אן געהאלטן זיף איך האב כראנאלאגיע דער אין
 "פארקריסט־ שייערער דער לויט ניט יארן די אנגעגעבן איך האב געשיכטע אלטער

 אדער יארן פיל אזיי סדר: פארשטענדלעכן מער א אין נאר רעכענרנג׳ לעכער"
 גיב צייט נייער אין מיטעלעד דער אין צייט". אינזער "פאר יארהונדערטער

 געשעענישן■ וריכטיקסטע די ביי דאטן "נאכקריסטלעכע" געוויינטלעכע די אן איך
טאבעלע• כראנאלאגישע א קומט סוף צום

 די ^גענומען איי האב ירערטער ע ש די י א פון ארטאגראפיע דער אין
 גל•(• ד• א• עינם שטומע די ואן נוסח נייעם דעם פון רעפארמעם וויכטירסטערע

 האב נעמען יוערטער העברעאישע פון טראנסקריפציע דעו־ אין
 שווערע דאס קינדער פאר פארלייכטערן צו מעגלעך נאר ווי געזארגט איך

 פונקטירט האלב אדער גאנץ ווערטער דאזיקע די זיינען אומעטום כמעט לייענען.
 וראוון׳ ??ון מיל מלא. געדרוקט זיי זיינען רוב דאם ,׳נקודות"(. )מיט

 שלומה׳ דויד׳ מישה׳ :עקוב׳ נעמען: פערזענלעכע בארימטע די אין אפילו
 דער אין מאס געוויסע א זיין מוז דא אז זיך׳ פארשטייט אז״וו. פלישתים

 ניט דעפארמירן׳ צו ניט זיי כדי ווערטער׳ העברעאישע פון נאטוראליזאציע
געשטאלט. נאטירלעכן דעם זיי ביי אפנעמעי

 איז בוך דאס אז באמערקן׳ צר נויטיק פאר איך געפין סוף צום
 פון צוועקן פאר אויך נאר שול־קינדער׳ פאר בלויז ניט צוגעפאסט

 פאר בכלל און יוגנט אידישער פאר לייענבוך אלס ג׳ נ ו ד ל י ב ט ס ב ל ע ז
 אידישע די גרינדלעכער שטודירן צו מעגלעכקייט קייי ניט האבן וואס די׳

!932 יוני בערלין. נעשיכטע.



געשיכטע? אידישע אזויגם איז רואם

 אזר ווי רעם, וועגן דערציילט ווערט געשיכטע אידישער דער ^ין
 באוויזן זיך האט עם זינט געלעבט האט פאלק אידישע דאט

 נרויסע א ווי איז פאלק א צייט היינטיקער ביז וועלט רער אויף
 א פון צווייגן ווי פונאנדער, זיך וואקסן פאמיליע איין פון משפחה:

 און אוראייניקלעך, און אייניקלעך קינדער, טיט פאמיליעס פיל בוים,
 דורות, פון קייט לאנגער א דורך צייט, לאנגע א אזוי זיך ציט עם ווען

 פאטי־ טויזנטער פון באשטייט וואס פאלק, גאנץ א געשאפן יוערט
מיליאנען פון שפעטער און ליעם

 שוק לעבט וואם פאלק, אידיש אונזער אויך געווארן איז אזוי
 געהאט טיר האבן אמאל יאר טויזנט דריי ווי מער וועלט רער אויף

 פאלק, גאנצן פארן שפראך איין און ישראל, ארץ לאנר, אייגן אונזער
 לענרער פארשיידענע אין געווארן צעשפרייט מיר זיינען שפעטער

 האבן אומעטום אבער שפראכן פארשיידענע אייך• גערעדט האבן און
 ברירער ווי משפחה, גרויטער איין פון קינדער ווי געפילט זיך מיר
 אויפגעהאלטן זיך פאלק אידישע ראם האט אזוי ווי שוועסטער און
 אירישע הונדערטער איבערגעלעבט האבן וואט און צייט היינטיקער ביז

 די רערציילט רעם וועגן — לענדער, אלע אין און צייטן אלע אין דורות
געשיכטע אידישע

 נרויסע צוויי אויף זיך צעטיילט פאלק אידישן פון געשיכטע די
)פעריאדן(: תקופות
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 אין געלעבט האט פאלק ראם ווען ה, פ ו ק ת ־ ח ר ז מ י ד (1
 פאלעס־ לאנד אייגן זיין אין ם,2 מיטללענדישן אתם אפריקע אץ אזיע
 אץ מצרים אין לענדער, ארומיקע די אין אץ ארץ־ישראל אדער טינע
 זיינען עם ביז יאר, טויזנט צוויי ווי מער יעדויערט האט ראם בבל.
בבל. און פאלעסטינע אין קולטור־צענטערן גרעסערע די געווארן חרוב

 איז פאלק פון מערהייט די זינט ה, פ ו ק ת ־ ב ך ע מ י ד (2
 אויפגעבליט האבן דא און לענדער אייראפעאישע די אין אריבער
 צייט לעצטער דער אין איז עם וועלכע צו קולטור־צענטערן, אידישע

 דויערט דאס אמעריקע. אין .ישוב אידישער גרויסער דער צוגעקומען
טאג. היינטיקן ביז יאר טויזנט שוין



טייל ערשטער

מזרח־תקופה די
 לענדער ארומיקע די אין און ארץ־ישראל אין פאלק ־אם

צייט מיטעלער און אלטער דער איי
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כנען אין )פאטריארכן( אבות די ארן אבינו אברהם .1

 אין נעלעבט פעלקער נרויסע האבן צוריק יאר טויזנט פיר יט̂*
 מיטל־ צום נאענט זיינען וואס אפריקע, און אזיע פון לענדער יענע 1^

 איין פון מלוכות: שטארקע צוויי נעשאפן דארטן האבן און :ם, דענדישן
 צווישן )עגיפטן(. מצרום אנדערער דער פון און )באבילאניע( בבל זייט

 )סיריע( ארם לענדער; קליינע געלעגן זיינען טלוכות גרויסע צוויי די
 פעלקער. אנדערע און פיניקיער די טיט פאלעסטינע אדער כנען און
 וואס משפחות, פון נרופעס אדער פעלקער קליינע נאף געווען זיינען עם

 אין לאנד איין פון וואנדערן פלעגן נעהאט, ניט לאנד איינן זייער האבן
 סטעפעס אין געלעבט האבן און שאף און בהמות סטאדעס מיט אנדערן

 עברים די נעווען זיינען פאלק קליין אזא )נאמאדן(. פאסטוכער ווי
 אונטער מצר:ם און בבל צווישן געוואנדערט האבן וואם )העברייער(,

 איז אברהם דאזיקער דער אברהם. עלטסטן: זייער פון פירונג דער
 פאלק אידישן שפעטער עברישן, פונם "פאטער" ערשטער דער נעווארן

 אבינו׳/ ,,אברהם היינט: ביז ער הייסט אזוי און העברי"(, )"אברהם
פאטער. אונזער אברהם

 אלטער דער פון בבל, פון געשטאמט האט משפחה אברהמם
 גע־ צייט א איז און געוואנדערט האט משפחה די אור־כשדים. שטאט

 רואם צרויי־שטראמען־לאנד(, )מעסאפאטאמיע, ארם־נהרים אין זעסן
 שפעטער טינער. און )עפראט( פרת טייבן: גרויסע צוויי צווישן ליגט
 און אראמייער די פון אפגעטיילט פאמיליע זיין מיט אברהם זיך האט■

 די אין כנען. קיין ווייטער, וואנדערן משפחה זיין מיט אוועק איז
 דער־ שוין האט אברהם אז דערציילט, ווערט ביכער הייליקע אידישע

גע־ האבן פעלקער אלע ווען צייט, דער אין נאט: אמתן רעם קענט
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 אין לרנה די זרן, די אז נלויבט,
 ערשיינונגען ־ נאטור אנדערע

 דארף מען און געטער זיינען
 בילדער, זייערע צו בוקן זיך

 אד אנערקענט, אברהם האט
 אויף נאט איין נאד דא ס׳איז
 בא־ האט וואם וועלט, דער

 לבנת די איז זון די אי שאפן
 דער נאטור. גאנצע די און

 האט אזוי — נאט דאזיקער
 — דערציילט שפעטער מען

 כאוויזן אמאל זיך האט
 אים צו האט און אברהמען

 פון אוועק "גיי געזאגט: אזוי
 לאני/ א אין נעבורטסלאנד דיין

 ווייזן; דיר ורעל איך וואם
 פון אז מאכן, איך וועל דארטן

 גרוים א ארויסקומען זאל דיר
 נע־ זיין וועט רואם פאלק,

 פעלקער אלע צווישן בענטשט
 האט אברהם ערד". רער פון

 כנען גאנץ דורכגעוואנדערט
 קיין ווייט, גאר געקומען איז און

 דער האט אבער דא מצרים.
 גע־ פרעה קיניג עניפטישער

 אברהמען ביי אפנעמען וואלט
 און שרה, פרוי שיינע זיין
 געמוזט האבן וואנדערער די

 דאזיקן דעם פון אוועקגיין
 באזעצמ זיך האבן זיי לאנד.

 דער ארום כנען פון דרום אין
 האבן דארטן ן.1שטאטחבר
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 געצעלטן אין געוואוינט נאטאדן אלע ווי פיצוכט, טיט פארנומען דך די
פעלרער רי אויף פי זייער געפיטערט אץ

 ווייבער צוויי זיינע פון קינדער צוויי געהאט האט אבינו אברהם
 פון ווייב(: איין ווי מער האבן געטעגט מאן א האט צייט יענער )צו

 הגר דינסט עגיפטישער א
 פון און ישמעאל,

 זון א שרה פרוי זיין
 די יצחק. מען נא טיטן
 זיך האבן ווייבער צוויי

 און זיך, צווישן געקריגט
 אפ־ געמוזט האט אברהם

 קינר איר טיט הגרן לאזן
 )ווים־ מדבר אין ישמעאל

 איז דארטן אריץ. טע(
 א אויסגעוואקסן ישמעאל
 ער מענטש: "ווילדער

 אלע און אלעמען שלאגט
 אים פון אים". שלאגן
 ארוים־ שפעטער זיינען

 די אראבער, די נעקומען
 ווים־ דער פון וואנדערער

 איינציקער רער טע.
 פון )נאכפאלגער( יורש

 געבליבן איז אברהמען
 חתונה האט ער :צחק.

 א זיינער מיט געהאט

מען נא מיטן זון א געהאט עד האט

אברהם( )אשל חברון אין בוים אברהמם *3

 דינע פון טויט דעם נאף געלעבט האט און רבקה, ארם, פון קרובה
 און ערדארבעט מיט זיך פארנעמענדיק דרום־כנען, אין אויך עלטערן
פיצוכט.

 איז יעקוב ו. ש ע און ב 1 ק ע 2 וצחקן: ביי געווען זיינען זין צוויי
 אבער עשו הויז; זיין אין געזעסן רואיק איז וואס יונג, שטילער א געווען

 האט וואס מענטש, ווילדער א ישמעאל, פעטער זיין ווי אזוי נעווען, איז
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 נא$ דך יאגן און פעלדער און וועלדער איבער אומלויפן געהאט ליב
 שטיק דעם געהאט ליב מער האט רבקה טוטער די עופות. און חיות

 איז וצחק פאטער דער ווען עשון. אומרואיקן רעם איידער יעקובן זון
 האט טויט, צום נאענט געווען שוין איז און געווארן בלינד און אלט

 און יעקוב ווערן זאל משפחה דער פון פירער דער אז געוואלט, רבקה
 יעקובן געבן זאל אלטער רער אז געדארפט, מען האט דערצו עשו. ניט

 בלינדער רער האט איינמאל טויט. זיין פאר אים בענטשן ברכה, א
 פלייש ברענגען אים זאל ער אים, געבעטן און עשון צוגערופן יצחק

 ,עש בענטשן. דערפאר אים ער וועט עסן, צום חיה געפאנגענער א פון
 אבער רבקה יאגד. רער אויף פעלר אין אוועקגעגאנגען פרייר מיט איז

 זאל ער יעקובן, אייננערעדט האט און רערפון רערוואוסט זיך האט
 האט זי וראם צינן־פלייש, געבראטן א פאטער רעם צוטראגן פריער

 *צו איז יעקוב ידען ברכה. א אים ביי אויסבעטן און צוגעריכט, גוט
 איז ראם אז געמיינט, וצחק בלינדער רער האט פאטער, צום געגאנגען

 רער פון פירער רער זיין זאל ער אז זון, רעם געבענטשט האט און עשו,
 אבער מתנה, זיין מיט עשו געקומען איז נאכדעם משפחה גאנצער

 זאל ער געבענטשט, אים אויך האט יצחק שפעט: צו געווען שוין ס׳איז
 ברודער זיין אונטערטעניק זיין זאל ער אבער רייך, און שטארק ווערן

 רעם סרגענען נעוואלט האט און כעס אין אריין איז עשו יעקובן.
 רא ברכה. פאטערס רעם אויסגעכאפט אים ביי האט וואס ברודער,

 ארם, קיין יעקובן זון געליבטן איר אוועקגעשיקט גיך אויף רבקה האט
 עם וואנען ביז בלייבן געזאלט האט ער וועמען ביי לבן, ברודער איר צו

כעס. עשוס איינשטילן זיך וועט
 רעם יעקובן, ררעגן דערציילט אזוי ווייטער ווערט תורה רער אין

פאלק. אידישן פון )פאטריארכן( אבות דריי די פון לעצטן
 פון הויז אין באזעצט זיך האט און ארם קיין געקומען איז יעקוב

 גרויסע מיט פעלדער געהאט האט וואס הארמי, לבן פעטער, זיין
 שטאט, רער צו צונייענדיק הרן. שטאט דער ארוס שאף סטאדעס

 און רחל, שיינע די טאכטער, אינגערע לבנם באגעגנט יעקוב האט
 לכנען: צו געזאגט ער האט איינמאל געקראגן. ליב אינגיכן זי האט
 מיר וועסט דו אויב יאר, זיבן פעלד אין דיר ביי רינען גרייט בין איך

 זיין פאר געדינט יעקוב האם פרייר מיט ווייב. א פאר רחלען געבן
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 זיי געהיט און בייטאג סטאדעם פעטערס עםה געפיטערט געליכטער.
 טעג עטלעכע ווי אים פאר פארלאפן זיינען יאר זיבן רי און ביינאכט,

 ער האט רחלען אנשטאט אפגענארט: פלימעניק זיין האט לבן אבער
 "דא זאגנדיק: לאה, טאכטער עלטערע די ווייב א פאר געגעבן אים

 רער פאר שוועסטער אינגערע די אויסגעבן זאל מען ניט, דך פירט
 רחלען פאר יאר זיבן נאך רינען געמוזט יעקוב האט עלטערער"

 געבארן זיינען לאהן פון ווייבער. צוויי געהאט ער האט אדום אזוי
 ושבר, יהודה, לוי, שמעון, )ראובן, טאבטער איין און זין זעקם געווארן
 אויסער בעטין און יוסף זין: צוויי נאר רחלען פון און רינה( זבולון,

 נפתלי, )דן, קינדער פיר געבארן אים רינסטן יעקובס נאך האבן דעם
 צוועלף ארויסגעקומען זין צוועלף אלע פון זיינען שפעטער אשר(. גד,

 *פאמיליע שבטים, אין פונאנדערגעוואקסן זיך האבן וואם משפחות,
 דא׳ דער ישראל. פאלק דאס נעשאפן צוזאמען האבן און גרופעס,

 נאך נעהאט האט יעקוב וואס רערפון, שטאמט פאלקס־נאמען זיקער
 האבן קינדס־קינדער און קינדער זיינע און ,,ישראל", נאמען צווייטן א

 אידישע ראם גערופן שפעטער מען האט אזוי "בני־ישראל" געהייסן
"עברים". נאמען אלטן רעם אנשטאט "ישראל" פאלק

 צוריק געקומען זיינען קינדער און ווייבער זיינע מיט יעקוב ווען
 צעקריגטע די עשון; וועג אויפן באנעגנט זיי האבן כנען, קיין ארם פון

 זיך האט יעקוב געמאכט שלום און איבערגעבעטן זיך האבן ברידער
 עשו און בית־אל, און שכם שטעט די ארום מיטל־כנען, אין באזעצט

 מדבר, אראבישן צום נאענט דרום, קיין אוועק איז פאמיליע זיין מיט
אדום. פאלק ראם געבילדעט שפעטער זיך האט עם וואו

 לאנד אינם בלייבן צו לאנג יעקובן געווען באשערט ניט אבער ס׳איז
 *גע זיין אומגליק: אן זיך.געטראפן האט פאמיליע זיין אין כנען.

 פארפאלן פלוצים איז יוסף, שיינער רער זון, אינגערער ליבטסטער
 יוספן, געהאט ליב האט יעקוב געירעך אזוי איז מעשה די געווארן.

 אלע פאר מער רחל, ווייב פארשטארבענער יונג זיין פון קינד ראם
 עלטערע זיינע פאר האלטן גרויס שטעגדיג זיך פלעגט יוסף און קיגדער,
 פאמיליע. רער אין בעסטער רער געווען וואלט ער ווי אזוי ברידער,
 אייג• געהאט. פיינט און געווען מקנא ברידער די אים האבן דערפאר

 געפיטערט האבן ברידער די וואו פעלד, אין געקומען יוסף איז מאל
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 נרוב. א אין אריינגעווארפן און געכאפט אים זיי האבן שאף, זייער
 יוספן ארויסגעשלעפט האבן וואנדערער אראבישע פארבייגייענדיקע

 אים האבן זיי וואו מצרים, קיין ווייט, אים אוועקגעפירט און גרוב פון
 געזאנט, ברידער די האבן יעקובן פאטער רעם קנעכט. א פאר פארקויפט

 וואם געוואוסט, ניט אויך האבן זיי געווארן; פארפאלן איז לסף אז
לענדער. ווייטע די אין אים טיט זיך ס׳טוט

 אין קנעכט א ווי געדינט צייט ערשטע די יוסף האט מצרים 'אין
 לייב" קיניגלעכער דער פון שעף רעם פוטיפר, האר רייכן א ביי הויז

 מען און ווייב, פוטיפרם מיט צעקריגט זיך ער האט איינמאל וואך.
 )גע• תפיסה אין אריינגעזעצט און באשטראפט דערפאר אים האט•

 קלוגשאפט יוספס אויף געוואונדערט אלע זיך האבן דא פענגעניש(.
 א פון באטייט דעם טרעפן הייסט דאס זיין, חלום" "פותר קונסט זיין און

 אויף פאראויסזאגן און שלאף, אין געזעען האט מענטש א וואס חלום,
 רעדי מען האט רעם וועגן מענטשן. רעם פון צוקונפט די גרונד דעם

 קיניג דעם זיך האט איינמאל פרעהן. מצרים, פון קיניג רעם ציילט
 מיט נראז אין געפאשעט זיך האבן בהמות פעטע זיבן אז נעחלומט,

 קיינער פעטע. די אויפגעגעסן האבן מאגערע די און מאגערע זיבן
 וואס זאגן, געקענט ניט האט )מכשפים( טרעפער קינינם דעם פון

 ער און תפיסה, דער פון יוספן געבראכט מען האט הלום. רער באטייט
 זיבן קומען וועלן עס אז באטייטן, בהמות פעטע זיבן געזאגט: האט

 זיבן און פעלדער, די אויף גערעטעניש גרויסער א מיט יארן זאטע
 ווייל הונגער־יארן, זיבן קומען וועלן דערנאך אז באטייטן, בהמות דארע
 אנגעזאגט גאט האט ראם אט וואקסן; גארניט וועט פעלדער די אויף
 יארן זאטע די אין זאל טען הייסן זאל ער כדי קיניג, רעם חלום אין

 וועט דאן און יארן שלעכטע ווייטערדיקע די פאר ברויט אפשפארן
 געווארן; געפעלן עצה קלונע רי איז קיניג רעם הונגערן. ניט פאלק ראם

 בא־ אים האט און תפיסה פון באפרייט תיכף יוספן האט ער
 קענען זאל ער כדי לאנד, גאנצן איבערן פארוואלטער א פאר שטימט

 יוסף און ברויט. מיט פאלק ראם פארזארגן פון פלאן רעם דורכפירן
 קיניגלעכע די אין אנגעזאמלט האט ער רורכנעפירט: טאקע האט

 מען פלעגט לענדער אנדערע פון אפילו אז תבואה, פיל אזוי שפייכלער
ברויט. קויפן מצרים קיין קומען
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 האט כנען. לאנד רעם אין הונגער א געווען איז צייט יענער אין
 ברויט. דארטן איינקויפן מצרום קיין קינדער זיינע געשיקט יעקוב
 זייער איז דאם אז וויסנדיק, ניט פארוואלטער, צום געקוטען זיי זיינען

 דערקענט. ברידער זיינע אבער האט ער יוסף; ברודער פארפאלענער
 געזאגט: זיי צו ער האט אנגעשראקן, אביסל זיי האט ער ווי נאכדעם

 קיין פארטריבן אמאל האט איר וועלכן יוסף, ברודער אייער בין "איך
 גע־ אהער מיך האט אליי! נאט ווייל ניט, זיך שרעקט אבער מצרים,

 אהער ברענגט און אהיים צוריק פארט שפייזער. אייער ווערן צו שיקט
 געווען איז יעקוב צוזאמען". לעבן דא טיר וועלן פאטער, אלטן אונזער

 איכער־ האט ער לעבט. יוסף אז אנגעזאגט, אים מ׳האט ווען נליקלעך,
 זיך האט און מצרום קיין פאמיליע גאנצער זיין טיט נעוואנדערט

 פארנומען זיך האט פאמיליע די וואו גושן, לאנד רעם אין באזעצט
כנען. אין ווי אזוי פיצוכט טיט

באפרייונג און קנעכטשאפט מצרים; אין "בני־ישראל" די .2

 "בניעשראל", די קינדם־קינדער, און קינדער יעקובס האב! יארן פיל
 זיינע און יוסף געשטארבן, לאנג שוין איז יעקוב מצרום. אין נעלעבט
 זיך האבן ברידער צוועלף אלע פון פאמיליעס די אבער אויך, ברידער

 שבטים, אדער משפחות גרויסע אויסגעוואקסן זיינען עס פארמערט;
 זיך האבן דא בני־ישראל. די טיט פול געווען איז גושן לאנר דאס און
 מורא האט מצרים פון קיניג נייער רער דערשראקן: עגיפטער די

 באהערשן און פארנעמען ניט זאלן וואנדערער פרעמרע די אז געהאט,
 האט ער קנעבט פאר זיי מאבן באשלאסן ער האט לאנד. גאנצע דאס

 פון קנעבט ארבעט דער צו צוגעצויגן האט און שטעט נייע געבויט
 גושן. לאגד פון איינוואוינער אידישע אויך זיי צווישן לענדער, פרעמדע

 אויפן לעצטע די רעמסם, און פיתום שטעט צוויי געבויט האבן זיי
 אויפגע־ האט מען צווייטן. דעם ראטזעס קיניג גרויסן פונם נאמען

 ליים, קנעטן ארבעט: רער צו געטריבן זיי האבן וואס אויפזעער, שטעלט
 מען מער וואס אבער בנעים. געוואלדיקע די בויען און ציגל מאכן
און פארמערט, זיך זיי האבן מער אלץ בני־ישראל, די געפייניקט האט
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 *אויסגע האט פרעה קיניג בייזער רער
 גיי־ אלע זאל מען גזירה: גייע א טראכט

 אין דערטרינקען אינגלעך אידישע געבארענע
 טיידלעך נאר און גילום טייך גרויסן רעם
 אנגעחויבן זיך האט עם לעבן. לאזן מען זאל

 מען וועמען ביי מוטערם, אידישע פון קלאג א
 יגננע קינרער; זייערע אפנעמען פלעגט

 עניפ־ דער פון באהאלטן אפט פלעגן מוטערס
 געבארעגע ערשט זייערע פאליציי טישער

 אזא אפגעטאן האט מוטער איין אינגלעך.
 אין קינד איר אריינגעלעגט האט זי זאך:

 אין אוועקגעשטעלט ראם האט און קארב א
 אייג־ טייך. ברעג אויפן גראזן געדיכטע די

 אירע טיט טאכטער פרעהם איז מאל
 און זיך בארן טייך צום געגאנגען רינסטן

 אויפ־- גראז, אין קארב רעם באמערקט האט
 וואם איגגעלע, קליין א דערזעען און געעפנט

 האט טאבטער קיגיגם רעם געווייגט. האט
 קינד, אידיש א איז ראם אז פארשטאגען,

 פון ראטעווען געוואלט אים האט זי אבער
 אאידישעפרוי, רופן געהייסן האט זי טויט.
 און מוטער, קינדם רעם געווען גראד איז וואס

 מען האדעווען. אים זאל זי איר אפגעגעבן
 מושה, געגעבן מען נא א איגגעלע רעם האט

 פון שוץ רעם אונטער געוואקכן איז ער און
פאמיליע. קיגיגלעבער רער

 ער האט אויסגעוואקסן, איז מושה ווען
 זיינע פון לעבן צום צוקוקן אנגעהויבן זיך

 פון ליידן זיי ווי דערזעען, און ברידער
 אייג־ קנעכטשאפט. און ארבעט שווערער

 ווי זעט, און פעלר אין ארוים ער נייט מאל
 יונגער רער האט אידן; א שלאגט עגיפטער אן
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 טויט געפאלן יענער.איז אז שלאגער, רעם געטאן קלאפ א אזוי מושה
 באשטראפן געוואלט און פרעה רערוואוסט זיך האט דערפון ארט. אויפן

 איז און מדבר נאענטן רעם אין אנטלאפן אבער איז מושה מושהן
 אלטע די דערציילן — איינמאל פאפטוכער־פאמיליע. א אין אריין דארטן
 צום ביז ווייט, נאד סטאדעס זיינע מיט אוועקגעגאנגען ער איז — ספרים
 ברענט און ברענט דארנבוים א ווי דערזעען, ער האט דא סיני. בארג

פון קול א ער דערהערט מיטאמאל פארברענט. ניט ער ווערט ראך און

יילוס רעג3 אויפן קארב אין מושה קינד דאס .5

 די אראפ נעם נאענט׳ צוניין ניט זאלסט מושה, "מושה, דארנבוים: דעם
 דער בין איך ארט. אהייליקן אויף שטייסט רו ווארעם פים, די פון שיך
 פייניקט מען ווי רערזעען, האב איך :עקוב. און יצחק אברהם, פון גאט
 געקומען בין און געשריי זיין דערהערט האב איך מצרים, אין פאלק מיין

 וואס לאנד, א אין ארויספירן און קנעכטשאפט זיין פון אים באפרייען
 וועסט דו פרעהן, צו שיקן דיך וועל איך מילך. און האניק מיט טריפט

 ראן און מצרים, פון .ישראל פאלק מיין ארויסלאזן זאל ער זאגן, אים
 האט ציטערניש מיט בארג". ראזיקן רעם אויף רינען מיר איר וועט

וועל איך אז אגרופן, נאמען דיין איך זאל "ווי געטאן: פרעג א מושה
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 קול: א דערהערט ווירער זיך האט רא ברירער?" מיינע צו קומען
 אייביק ט ע וו און ן ע וו ע ג איז ס א וו דער, מיך רופט "מען

 די פון נאט רער אייביקער(, )רער יהוה אז ברירער, דיינע זאג ;ן יי ז
 דעם אין זיי אוועקפירן געהייסן און געשיקט דיך האט עברים,

 נרויסע אנטאן אים איך וועל לאזן, ניט אייך וועט פרעה אויב מרבר.
צרות".

 פארקנעכטעטע זיינע צו מצרים אין אומנעקערט זיך האט מושה
 און נאט, פון געהערט האט ער וואם דערציילט, זיי האט און ברידער

 רער־ זייער זיך האבן בני־ושראל די
 געקומען אבער איז ער אז פרייט.

 זאל ער געבעטן און פרעהן צו
 זיין פון בני־ישראל די ארויסלאזן

 זייער דינען ווילן זיי ווייל לאנר,
 קיניג רער האט מדבר, דעם אין נאט

 קען נאט אייער נעטאן: נעשריי א
 איך וועל פאלק אייער און ניט איך
 אגן אוועק גייט ארויסלאזן. ניט

 רער אין קנעבט מיינע ניט שטערט
 מען געהייסן, האט ער און ארבעט!"

 שווע־ נאך פארנעבן בויער די זאל
 זיך האבן דעמאלט ארבעט. רערע

 שרעקלעבע מצרןם אין אנגעהייבן
 אין וואסער ראם )מכות(: פלאנן
 א״־ן בלוט ווי רויט נעווארן איז טייך

 טרינקען; געקענט ניט עם מ׳האט
 -י באדעקט האבן )פרעש( זשאבעם

 ליי־ נעביסן האבן לייז ערד, נאנצע
 האבן היישעריקן מענטשן, פון בער

 די אויף תבואה די אויפנעפרעסן
 אזא געווארן איז לאנר אין פעלדער,

דריי האבן מענטשן אז פינסטערניש,
 אני רעם איינער נעזעען ניט טעג מצרים• פון פרעה .11ךאמזעס ,6
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 אויס־ אנגעהויבן פאמיליעם עגיפטישע די אין האבן טיף צום און יערן,
 צוזאגן פרעה פלעגט מכה יערער נאך קינדער. עלטערע די שטארבץ

 דער גאט ביי אויסבעטן וועט מושה אויב בני־ישראל, די באפרייען
 ער פלענט בעסער, געווארן איז עם ווען אבער אויפהערן, זאל אומנליק

 פאמיליעם אלע אין קינדער עלטערע די בעת נאד ווארט. האלטן ניט
 "נעם, מושחן: צו געזאגט פרעה האט אויסשטארבן, אנגעהויבן האבן

 בני־ושראל די גיכער!" וראם אבער מצרים, פון אידן אלע אוועק פיר
 אנשטאט גיך אויף אפגעבאקט וועג, צום צוגעגרייט באלד זיך האבן

 אונטער גיין געלאזט זיך האבן און מצות געזויערטע ניט ברויט
 יב ברע; ביים לם־סוף( ים רויטן צום מדבר דעם דורך פירונג מושהם

 האט און פערר אויף רייטער זיינע מיט פרעה אנגעיאגט אבער זיי האט
 גלייך גיין פאלק דעם געהייסן האט מושה אפשטעלן געוואלט זיי

 א ווייל טיף, ניט געווען דעמאלט איז וואסער דאס וואו :ם, איבערן
 די אז אבער זייט, א אן וואסער ראם אפגעטריבן האט ווינט שטארקער
 ארייג- זיי זיינען וואסער, אין געלאזט אויך זיך האבן רייטער עגיפטישע

 פערי זייערע מיט געווארן דערטרונקען און טיפענישן די אין געפאלן
 מע•־ ש^ין זיינען זיי אז פרייר, מיט דערפילט בני־לשראל די האבן דא
מענטשן פרייע נאר קנעבט, קיין ניט

מדבר אין וואנדערונג די אוי רבנו מושה •3

 מדבר, דעם אין נעוואנדערט באפרייטע די האבן צייט לאנגע א
 זי■־ האט צוערשט ברויט. און וואסער נעפעלט אפט זיי האט עם וואו

 געהערט אמאל האט ער וואו סיני, בארג יענעם צו צוגעפירט מושה
 נאט איינציקן איין אין גלויבט וואם פאלק, פריי א וועגן אנזאג דעם

 הייליקף ביים דערהערן זאל אליין פאלק ראם אז נעוואלט, האט ער
 זיך האט איינמאל וועלט רער אויף לעבן צו און בן*גלו צו ווי בארג
 האט עם וואלקנם, געדיבטע מיט באדעקט סיני בארג גאנצער דער

 פלא־ אין געברענט ווי האט בארג שפיץ רער געבליצט, און געדונערט
געזאגט: האט וואס קול, א דערהערט זיך האט דארטן פון און מען

 ארויס־ דיך האט וואס גאט, דער אייביקער(, )רער :הוה בין איך .1
מצרים פון נעפירט
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 זיך מאכן ניט טיר, חיץ האבן ניט געטער אנדערע קיץ זאלסט .2
זיי. צ; זיך בוקן ניט אין בילדער אדער אפגעטער קיין

זאך. פאלשער א פאר נאמען נאטם ביי שווערן ניט זאלסט .3
 זאלסטי וואך אין טעג זעקם שבת. טאג רעם הייליק האלט .4

 דיינע קינדער, דיינע טיט רוען טאג זיבעטן דעם און ארבעטן
פי. דיין אין קנעכט

לעבן. לאנג וועסטו מוטער, און פאטער דיין אבטן זאלסט .5
מענטשן. קיין טויטן ניט זאלסט .6

סיני בארג ר דע .7

אויסגעלאשן. זיין ניט זאלסט .7
* גנבענען. ניט זאלסט .8
טענטשן. א קעגן פאלש זאגן עדית ניט זאלסט .9
 אלץ, אץ טענטשן אנ-ער אן פץ הויז דאס באגערן ניט זאלסט .10

געהערט. יענעם וואם
 די הדברות"(, )"עשרת געבאטן" "צען די געווען זיינען דאם

 אום• ס׳איז וועלכע אן טאראל, אין גלויבן ריינעם פון געזעצן ערשטע
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 ניס גנבענען, ניט טויטן, ניט מענטשן. פין צוזאמענלעבן א מעגלעך
 אכטן געהערט, אים וואם יענעם ביי אפנעמען ניט ליגן, קיין זאגן

 ניט ארבעט, רער פץ וואך אין טאג איין אפרוען מוטער, און פאטער
 נאט, איין אין גלויבן נאר האלץ, אץ שטיין פון אפגעטער צו זיך בוקן
 בני־ די האבן אלץ ראם — פאלק אידישן רעם טיט אן פירט וואם

 לערער"( אונזער )"מושה רבנו מושה פירער זייער פץ געהערט ישראל
 האט מושה לעבן. פריי א צו קנעכטשאפט פון ארוים זיינען זיי ווי באלד

 )"לוחות"(, טאוולען שטיינערנע אויף געבאטן צען די צויםגעקריצט
פאלגן. און געדענקען זיי זאל יעדערער כדי

 גע־ די צו דערהויבן געקענט זיך האבן פאלק אין אלע ניט אבער
ניט האבן וואס מענטשן, פיל געווען לערער. גרויסן רעם פון ראנקען

)עגל( אפיס קאלב דאס ,8

 האבן מצר:ם אין ניט. אים זעט מען וואס נאט, א אין גלויבן געקענט
 אן פון געשטאלט אין אפגאט אן צו זיך בוקן מענטשן ווי נעזעען, זיי

 בילד א גאלד פון אויסגעגאסן אויך זיף זיי האבן קאלב. א אדער אקס
 האבן עגל(, דער קאלב, גאלרענע )ראם קאלב א פון צורה רער מיט

 האט וואס גאט, אונזער איז אט געשריען: און אים ארוס געטאנצט
 האט דערזעען, ראם האט מושה נאר ווי מצרום! פון ארויסגעפירט אוגז

 געווען איז עם וואו לוחות, די צעבראכן הארצווייטאק און כעס פון ער
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 בילד■ א צו בוקן ניט זיך טאר מען אז געבאט, דער אייך אויבגעקריצט
 ניט אז פארשטאנען, האט ער בארואיקט: זיך ער האט אבער שפעטער

 •,גע האט ער ארדענונג. נייער א צו צופאסן פאלק א זיך קען גיך אזוי
 קאסטן שיינעם א אין אריינגעלעגט זיי האט און לוחות נייע מאפט

 איז ראם )משכן(. געצעלט באזונדער א אין געשטאנען איז וואס )ארון(,
 איב פלענט מען בני־ישראל; די פון טעמפל קליינעל רער געווען

 וואנדערוננען אלע ביי אנדערן רעם אויף ארט איין פון אריבערטראגן
מדבר. דעם אין

 גרויסן רעם אין נעוואנדערט בני־ישראל די האבן יאר פערציק
 אין זיי אריינפירן צוגעזאגט האט מושה כנען. און מצרים צווישן מדבר
 די אמאל געלעבט האבן עם וואו לאנד, ראם פאלעסטינע, אדער כנען

 די אויף אבער נעקוב; אץ וצחק אברהם, "אבות"( )די פאלק־פאטערס
 און מואב עמון, פעלקער די באזעצט זיך האבן דרום־כנען פון נרעניצן

 געמוזט זיך מען האט ישראל. בני; די דורכלאזן געוואלט ניט און אדום
 ברייטע געצויגן זיך האבן עם וואו מזרח־גרעניץ, צום צורוקן לאנגזאם
 בני־ רי זיך האבן דא הנרדן"(. )"עבר לרדן טייך צום ביז סטעפעם

 יערער שבטים. אדער גרופעם צוועלף אויף צעטיילט ושראל
 מיט גערופן זיך האט וואם משפחה, גרויסע א ווי געווען איז שבט
 ראובן, שבט קינדער: ועקובס צוועלף די פון איינעם פון נאמען רעם
 באשטא־ איז יוסף שבט רער ווייטער; אזוי און לוי שבט יהודה, שבט

 יופפס פון נעמען די מיט גערופן זיך האבן וואס טיילן, צוויי פון נען
 יעדער באוואפנט, געגאנגען זיינען שבטים אלע מנשה. און אפרום זין:

 מדבר־ ווילדע די קענן שיצן נעמוזט זיך האבן זיי פאן: זיין אונטער
 וואס כנען־פעלקער, די מיט מלחמה א צו זיך צונרייטן און פעלקער

 מלחמה ערשטע די בני־ושראל. די זיך צו אריינלאזן נעוואלט ניט האבן
 האבן ישראלים די ברדן: פון מזרח־זייט דער אויף אויסנעבראכן האט

 האבן און אמורים פאלק קריגערישע ראם דארטן פון פארטריבן
 זיך האבן דא מואב. און עמון צו נאענט לאנד שטיק א פארנומען

 צו גוט זייער געווען איז לאנד דאס ווייל שבטים, עטלעכע באזעצט
 וואנען ביז ווארטן נעמוזט האבן שבטים אנדערע אלע הויז־פי. פיטערן

 אינע- רעם אין אריינדרינגען איין נרדן רעם אריבערגיין קענען וועלן זיי
אבות. די געלעבט אמאל האבן עם וואו כנען, ווייניקסטן
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 באשערט געווען ניט אבער אה מושהן פאלק־פירער גרויסן עם *
 געווען שוין איז ער לאנר". "צזגעזאגטע ראם אין אידן אלע ^ריינפירן

 טויט זיין פאר שטארבן. ער וועט אינגיכן אז געפילט, האט אזן אלט
 ודי געלערנט זיי האט אזן פאלק פזן עלטסטע די פארזאמלט ער האט

גערעבי אזן פרייהייט פזן געזעצן די לויט לאנד נייעם רעם אין לעבן צז

_רבנו מושה .9

 יהושוע פריינד יזנגן זיין באשטימט ער האט פירער א פאר טיקייט.
 פזן שפיץ דעם אויף ארויפגעגאנגען מושה איז דערנאך ן. ז נ ן 2

 אויר כנען לאנד גאנצע דאם הויך דער פזן באקזקט אזן נבו בארג
 ביז געשטאנען, דא ער איז טרויער טיפן אין !רדן. פון זייטן ביידע
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 געשטארבן• איז ער אץ אויטגעגאנגען אים זיינען כוחות די וואנען
 פין טויט רעם באוריינט נאכאנאנד טעג דרייסיק האט ישראל פאלק ראם
 פרן אויסגעטיילט אים האט וואט לערער, ארן באפרייער גרויסן רעם

לעבן. אין וועג נייעם א באוויזן ארן פעלקער אררמיקע די

שופטים־צייט די ארץ־ישראל; גערוארן איז כנען פון ווי 4

 צווישן פאלעסטינע, ארער כנען לאגד ראם איז צייט יענער צר
 קליינע טיט באזעצט געווען ירדן, טייך רעם ארן ים מיטללענרישן

 "מלך". אדער פירשט זיין געהאט האט זיי פרן יערער וואט פעלקער,
 פרן פיררנג רער ארנטער עידן צרם צרגענאנגען זיינען בני־ישראל די ווען

 ווייט ניט מלחמה. צר צרגענרייט געווען ניט כנענים די זיינען יהושרע,
 בני־ די יריחו; שטאט באפעטטיקטע רי געשטאנען איז ירדן פרן

 געשטררעמט זיי האבן טעג זיבן באלאגערט; שטאט די האבן ישראל
 באלאגערער די ארן איינגעפאלן זיינען ווענט די וואנען ביז פעסטרנג, די

 פארשפרייט זיך האט כנען נאנץ אין שמאט אין אריינגעריטן זיך האבן
 לאנד דאט אפנעמען וויל וואט ארמיי, גרויסע א גייט עט אז קלאנג, א

 זיך האבן פעלקער שוואכע די איינוואוינער אלטע די פארטרייבן ארן
 *בני די ארייניעלאזן אליין האבן זיי פרן עטלעכע ארן דערשראקן,

 נע־ זיך האבן וואט אבער, יענע דערפער ארן שטעט זייערע אין ישראל
 צע־ זיי האבן בני־ישראל די מפלה: א נעהאט האבן אנטקעגן, שטעלט
 אלט ערטער די אויף געלאזט טייל א ארן פארטריבן טייל א שלאגן,

ארנטערטעניקע.
 שבטים אידישע די זיך האבן מלחמית פרן צייט לאנגער א גאך
 לאנד" "ישראלס געווארן אררט אזוי אזי וואט כנען, לאנד אין באזעצט

 יערער לאנר: דאס זיך צווישן צעטיילט האבן זיי )ארץ־ושראל(
 געבליבן זיינען וואט שבטים, פאר די חרץ חלק זיין באקרמען האט שבט
 באזעצט לאנד אינמיטן זיך האבן גד(, ארן )רארבן :רדן זייט יענער אויף

 אץ יהודה — דרום אין מנשה; אין אפרים שבטים נרויטע צוויי די
 שבט איין נאר זברלרן; אץ ישבר אשר, נפתלי, - צפון אין ביממין;

 צווישן צעזייט געווען איז אץ חלק איינענעם זיין באקרמען ניט האט לוי
ניט בני־ושראל די ביי איז טויט יהושרעס נאף שבטים. איבעריקע די
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שבטים 12 די מיט )פאלעסטינע( כנען פון קארטע .10

 גע׳ זיך האט שבט יערער נאר פאלק־פירער, אלגעמיינער קיין געווען
 טון צעריסנקייט רער טיט )ריכטער(. שופט אדער פירער זיין האט

 אויה אנפאלן און פעלקער פרעמדע די באנוצן זיך פלעגן פאלק אידישן
 שטיק זיין צוריק אים ביי אפנעמען כדי שבט, אידישן יענעם אדער דעם

 עטלעבע פאראייניקן זיך פלעגן צייטן שלעכטע אזעלבע אין לאגד.
 איין אין שבטים

 דעה אונטער בונד,
 העל" א פון פירונג
 א שופט, דישן

 צוזא־ און "גיבור",
 זיי פלעגן טען

 טיט האלטן מלחמה
 און פרעטדע די

 פון זיך באפרייען
הערשאפט. זייער

איז מעשה אזא
 אין דאן געשעען

 פאלעס־ צפון־טייל
 רער וואו טינע,
 און נפתלי שבט

 נע־ האבן אנרערע
 פרעט־ צווישן לעבט

 איע־ פעלקער. דע
 קריג־ א האט מאל

 נאמען מיטן פירער
 אנגע־ א ר ס י ם

 גרויסן א זאמלט
 אנגעהויבן און חיל
 שבטים. אידישע ארומיקע די און נפתלי שבט דעם דריקן און יאנן
 שטארקן מיטעלן דעם פון שטעט די אין געלאפן אידן זיינען צפון פון

 געלעבט אפרים בארג אויפן האט צייט יענער צו אפרים. שבט
 "נביאה׳/ א געווען איז זי דבורה. נאמען מיטן פדוי קלוגע א
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 האט זי גאט, פץ נאמען אין רעדט וואם מענטש, באגייפטערטער א
 האט א?ן ייפצ ץא דעריבר זייערע הילף צו קומען בני־אפרים די גערופן

 יופ י "בליץ' הייפט נאמען )דער ברק פירער דעם אוועקגעשטעלט
 יף*א געגאנגען איז וואם ארמיי, אידישער דער פון בראש נפתלי שבט

 .,ארמי רער מיט מיטגעגאנגען אויך איז דבורה פיפראן. מיט מלחמה א
 איז אליין פיפרא היל; פיפראם צעשלאגן האבן ישראל פון גיבורים די

 האט זי פדוי; א איינער פון צעלט א אין זיך באהאלטן און אנטלאפן
 באזונגען האט דבורה פלאקן. א מיט דערהרגעט שלאף אין אבער אים

 זיך הויבט וואם ליד, שיינעם א אין פאלק פון באפרייונג דאזיקע די
 איז עם ישראל. פון גאט גרויפן צום זיגג "איך ווערטער: די מיט אן

 גע־ בין דבורה, איך, וואנען ביז ישראל, ביי פירער קיין געווען ניט
ישראל!" אין מוטער א ווי קומען

 וואם נאמאדן, די קעגן קריג א אויסגעבראכן ווידער האט שפעטער ׳
 היישעריקן ווי אנפאלן קעמלען, זייערע אויף מדבר פון קומען פלעגן
 דער בהימות. די מיט תבואה די אוועקפירן און פעלדער אידישע אויף

 זיין אויף מנשה. שבט פון ן ו ע ד י ג געווען איז קריג אין פירער
 אויסגערופן: האט ער נאר קריגער, טויזנטער פארזאמלט זיך האבן רוף

 אומקערן זיך בעפער זאל מלחמה, א אויף גיין מורא האט עם "ווער
 גע־ זיינען פירער דעם אדום און ;אוועק זיינען שוואכע די אדרים!"

 גרויפן א אפגעהאלטן האט ער וועמען מיט העלדן, הונדערט דריי בליבן
 פון געווארן פארטריבן אינגאנצן זיינען רויבער נאמאדישע די נ׳צחון:

 געבעטן און גידעונען צו געקומען זיינען פאלק פרן עלטסטע די לאגד.
 געענטפערט: האט ער נאר ישראל, אין קיניג א רוערן זאל ער אים,
 איז גאט אייך; איבער הערשן וועלן קינדער מיינע ניט און איך "ניט

קיניג". אייעד
 געטראפן זיך האט פעלקער פיינדלעבע מיט קריג אזא ביי איינמאל

 פאפטובער־שבטים אידישע די פון פירער דער מעשה. טרויעריקע א
 מלחמה האט גילעד, פון :פתח הירדן"(, )"עבר ירדן פון זייט יענער אויף

 אפנעמען געוואלט האט וואם עמון, פאלק שכנישן דעם טיט נעהאלטן
 יפתה האט מלהמה דער פון ברען רעכטן אין אידן. ביי לאגד דאס

 באזיגן ויעלן מיר און געבן •ועט גאט "אויב ווארט: אזא ארויסגעזאגט
 פאר ברעגנען אים אהיים, זיך צוריקקערענדיק איך, וועל פיינד, יעם
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 פון אנטקעגן ארויסגיין נזיר וועט וראם ערשטע, ראם קרבן א
 רואם ערשטע, די אז צעטראפן, אזוי זיף האט גראד הויז". מיין
 טאכטער. שיינע און יונגע זיין געווען איז יפתחן, באגעגנט האט

 האט נדר, אומגליקלעכן זיין ררעגן רערציילט איר האט פאטער רער אז
 טאן. דו מוזט צוגעזאגט האסט רו "וואס געענטפערט: טאכטער די

 דארטן וועל איך בערג, די אין הרשים צוויי אוי-ף אפ נאר טיך לאז
 אפ־ איז אזוי לעבן". יונג טיין באקלאגן חברטעס טיינע טיט צוזאמען
 וואם גלויבן, ווילדן א איבער לעבן בליענד יונג א געווארן געשניטן

 טייל א ביי אויך און פעלקער ארומיקע די ביי געהאלטן נאך זיך האט
 זיינען שפעטער קרבנות. מענטשלעכע וויל גאט אז פאלק, אידישן פון

געווארן. פארשוואונדן אינגאנצן אידן ביי מנהגים אזעלכע
 שבטים די דריקן אנגעהויבן פיינד בייזער נייער א האט נאכדעם

 די באזעצט זיך האבן דא נם. צום נאענט דרום־לענדער, די אין
 און אנדערע( און אשקלון )עזה, שטעט עטלעכע אין ם י ת ש י ל פ

 שטארקער א איינער יהודה. און דן שבטים די איבער געהערשט האבן
 ־י קעגן געקעטפט האט גיבור, דער ן טשו י ש דן, שבט פון העלד

 פאר־ אין צרות אנטאן זיי פלעגט אליין ער וואס דערמיט, פלישתים
 פוקסן, חונדערט דריי געבאפט ער האט איינמאל ערטער. שיידענע

 די אויף געלאזט און פאקעלן ברענענדיקע עקן די צו זיי צוגעבונדן
 געווארן פארברענט תבואה גאנצע די דארטן איז פעלדער, פלישתישע

 האבן און עזה שטאט דער אין דערזעען אים האבן פלישתים די ווען
 ארויסגיין, קענען ניט זאל ער כדי שטאט, פון טויערן די פארשלאסן

 די טיט טויערן די אראפגערישן ביינאכט שטילערהייט שימשון האט
 רואיק זיך אליין און בארג א אויף זיי אוועקגעטראגן שלעסער, און ריגל

 גבורה אזא אויף געוואונדערט זיך האבן פלישתים די אווקגעגאנגען.
 זיי זאל זי דלילה, ווייב פלישתישע שימשונס איינגערעדט האבן און

 מאן: ביים געפרעגט האט דלילה גיבור. אידישן דעם באפן העלפן
 געענט־ האט שימשון כוח?׳' גרויסער דיין ליגט וראם אין מיר, "זאג

 ווען און האר, מייגע געשארן ניט איך האב אן קליינווייז "פון פערט:
 דלילה אים האט קראפט". מיין אנווערן איך וועל אפשערן, זיי זאל מען
 פלישתישע אירע אנגעזאגט און האר לאנגע די אפגעשניטן שלאף אין

סגעשטאכן אוי געכאפט, פלישתים די אים האבן קוטען. זאלן זיי פריינד,
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 איינמאל תפיסה אין אריינגעזעצט קייטן אין געשמידטן א און אויגן די
 פאלק ראס כרי טעמפל, זייער אין העלד בלינדן רעם געבראכט זיי האין

 צערייצטער רער פיינר. געפאנגענעם רעם איבער מאכן לוסטיק זיך זאל
. איינמאל נאך כאטש מיר ניב נאט, ״מיין אויסגעשריען: האט שימשון

 זיך האט ער פלישתי□!" די טיט צוזאמען שטארבן לאמיך אין יוה
 טרייסל א זי האט און טעמפל פון זיילן די ביי הענט רי מיט אנגעכאפט

 אונטער כאנראין האט און אייננעפאלן איז כנין גאנצער רער נעטאן.
העלד. אירישן רעם אויך און פלישתי□ טויזנטער זיך

ישראל פון מלך ערשטער דער שאול׳ .5

 און הערשאפט זייער פארשפרייט ווייטער אלץ האבן פלישתים די
 דא, מיטל־בנען. אין אפרים, פון לענדער רי אויף אנפאלן אנגעהויבן

 נעצעלט ארעד משכן דער נעשטאנען איז שילה, שמאט רער אין
 האבן בני־ישראל רי רואם ארון, הייליקן רעם מיט :הוה נאט פון

 רעם אין וואנדערנדיק אנרערן רעם אויף ארט איין פון אריבערגעטראנן
 אויך איז וואס עלי, געווען רא איז )פריסטער( בוהן רער מדבר.

 תמיד פלענט ער מיטל־בנען. אין שבטים די פון "שופט" רער געווארן
 אונטערדריקער, פרעמדע רי מיט קאמף צום פאלק ראם אויפמונטערן

 פלישתי□ רי זיך האבן איינמאל געהאלפן. ראם האט אלעמאל ניט אבער
 משבן רעם צעשטערט שילה, שמאט הייליקער רער אין אריינגעריסן

 שרעק פון איז עלי אלטער רער ארון הייליקן רעם אוועקגעפירט און
 לוי, שבט פון יוננערמאן א צוגעזעען האט ראם געשטארבן. צער און

 בוהן רעם ביי נעהארעוועט זיך האט וואם שמואל, נאמען מיטן
 איז שמואל טויט. זיין נאף ארט זיין פארנעמען געזאלט האט און עלי

 אויפ- נעוואלט האט ער נביא; א מענטש, באגייפטערטער א נעווען
 נאד לעבן צו ווי פאלק ראם נעלערנט און רבנו מושה פון תורה די לעבן

 *היי א פאר געהאלטן אים האט מען תורה; דאזיקער רער פון געזעצן די
 איז ער ווען צוקונפט די פאראויסזעען קאן וואס )רואה(, "זעער" ליקן

 קענן פאלק דאס פירן געמוזט ער האט טויט, עלים נאך שופט געווארן
 פיל קרינסמאן. קיין געווען ניט איז עדר אבער פלישתים, פיינדלעכע די

 פאר־ קען קריגסהעלד און קיניג שטארקער א נאר אז געמיינט, האבן
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 לאנד דאס באפרייען און ארמיי יםע1גר א שאפן שבטים, אלע אייניקן
 גע" ארן שמואלן צו געקומען זיינען פאלק פון עלטסטע די פיינד. די פון

קאטף. אין פירן זיי זאל רואם מלך, א אויפשטעלן זאל ער בעטן,
 זאנט און יונגערמאן שייגער הויבער א שמואלן צו קומט איינמאל

 אין גיבעה שטאט דער פון לאנדווירט א שאול, בין "איך אים: צו
 רואם אייזלען, די זוכן אוועקגעלאזט איצט זיך האב און בנימין, שבט

 פרעגן, דיר ביי־ איך וויל פאטער; מיין ביי געווארן פארפאלן זיינען
 שטארקן דעם צו צוגעקוקט זיך האט שמואל געפינען". זיי איך וועל צי

 אייז- די ווענן ניט "זארג געזאגט: אים האט און יונגערמאן ענערגישן
 באגייסטערט ישראל". איבער קיניג א ווערן צו באשערט איז דיר לען!

 שפיץ דער אין געשטעלט י$אול זיך האט ווערטער, דאזיקע די דורך
 ניצחון גלענצנדן א אפגעהאלטן האט און ארטיי אידישער דער פון

 אין ;בש שטאט אידישע די באלאנערט האבן רואם עטינים, די איבער
 באפרייער דעם ^אולן, ורענן רעדן אננעה^יבן מען האט פאלק אין נילעד.

 פאלקם־פארזאטלונג א צונו־פנערופן האט שמואל אז יאך. פרעמדן פון
 אויסקלייבן שאולן זאל טען פארגעליינט, און טצ^ה שטאט דער אין

 המלך! "יחי קולות: באגייסטערטע דערהערט זיך האבן מלך, א פאר
 הויפט- די נעווארן גיבעה-איז שטאט שאולם קיניג!" אונזער לעבן זאל

מלוכה. אידישער נייער רער פון שטאט
 מלוכה אידישע טע ערש די געווארן נעגרינדעט איז אזוי

 1030) צוריק יאר טויזנט דריי ארום געווען איז דאס ארץ־ישךאל. אין
צייטרעכנונג(. קריסטלעכער רער פאר יאר

 מלחמות אין אריבער איז קינינשאפט ^אולס פון צייט גאנצע די
 עמלק(, טיט )באזונדערס טדבר־פעלקער די טיט און פלישתי□ די מיט
 נע" מיד מלך דער איז סוף צום לאנד. אין אריינרייסן זיך פלעגן רואם
 מרה־שחורה, א אנפאלן אפט פלעגט אים אויף קרינ׳זאדנן; פון ווארן

 נעמען זאל ער נענעבן, עצה אן טען האט מעלאנכאליע אומעט, אן
 צעטרייבן שפילן זיין טיט און פידל א אויף שפילן קען רואם מענטשן, א

 יונג קלונן שיינעם א הויז קיניגם אין געבראכט האט מען אומעט. דעם
 רואם בית־לחם, פון פאסטוך א דויד, נאמען מיטן יהודה, שבט פון
 פריילעך פלעגט דויד פידל. אויפן שפילן זיין טיט בארימט געווען איז

 אינגיכן הויז. אין באליבט נעווארן איז און קיניג אומעטיקן דעם מאכן
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 איינגזאל העלך. א גיבור, א אויך איז ער אז דערוואוסט, זיך טען האט
 ה־יבער א גלית, פלישתים, די פון פירער רער האט מלחמה א בשעת

 ארויסגיין אייך יןפ איינער "זאל אויסגערופן: העלד, שטארקער און
 שלאגן, מיך וועט ער אויב מיר; מיט זיך פארמעסטן און פעלד אין

 יועט שלאגן, אים וועל איך אבער אויב קנעכט; אייערע זיין מיר וועלן
 וועט עם "ווער איישגערופן: שאול האט ראן קנעכט". אונזערע זיין איר

 פאר טאמטער מיין באקומען וועט העלד, פלישתישן רעם באזיגן
 וועט גאט גיי, "איך געזאגט: און דויד ארויסגעטראטן איז דא ווייב!" א

 האלטנדיק גליתן, אנטקעגן אוועקגעשטעלט זיך האט ער העלפן". מיר
 באליי׳־ זיך האט גלית שטיינדלעך. עטלעכע און שטעקן א האנט אין

 מיט מיר אויף גייסט דו וואט הונט, א איך בין "וואט געזאגט: און דיקט
 געטראפן און שטיינדל א געטאן ווארף א דויד־ האט דא שטעקן?" א

 גע• ניט זיך און אנידערגעפאלן איז יענער שטערן. אין גלייך ריז דעם
 איב פון אראפגעריסן צוגעגאנגען, אים צו דויד איז אויפהויבן, קענט
 צעלאפן, זיך זייכען פיינד די קאפ. רעם אפגעהאקט און שווערד דעם
 זיינען אנטקעגן אהיים. אומגעקערט זיך האבן חייל זיין מיט דויד און

 אויסגערופן: האבן און טענץ און געזאנג מיט פרויען אידישע ארוים
 צענדליקער — אבער דויד פיינד, טויזנטער געשלאגן האט ״שאול

טויזנט!"
 אייך האט ער אבער ניצחון, דוידס אויף געפרייט זיך האט שאול

 רעם פון העכער אים שטעלט מען וואט גיבור, יונגן רעם געווען מקנא
 זיך מיכל, טאכטער קיניגט רעב מיט געהאט חתונה האט דויד קיניג.

 ניט שיין ער האט שאולן טיט נאר יהונתן. זון זיין מיט באפריינדעט
 חושד אים האט קיניג צערייצטער רער ווייל בשלום, לעבן געקענט
 קיניג. אליין ווערן און מאכט די אפנעמען אים ביי וויל ער אז געווען,

 שפיז זיין געווארפן שאול האט צארן, פון אנפאל אן בשעת איינמאל,
 אנט־ געמוזט האט דויד דערהרגעט. ניט שיער אים און דוידן אויף

 באוואפנטע חברה א מיט געוואנדערט ער האט צייט לאנגע א לויפן.
 האט שאול לענדער, פלישתישע די אין און מדבר דעם אין מענטשן

כאפן. געקענט ניט אבער געיאגט, אים נאך זיך
 מלחמה א אויסגעבראכן ווידער האט צייט דאזיקער דער אין
אמעק זיינען יהונתן זון זיין מיט שאול פלישתים. און אידן צווישן
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 צע" ארמיי אידישע די האבן פלישתים די אבער מלחמה, דער אויף
 מען אז קריג. אין געפאלן אויך זיינען זון מימן קיניג דער און שלאגן,

 געזונגען און צעווייגט זיך ער האט דוידן, אנגעזאגט ראם האט
 העלדן די דאב זיינען "ווי אומגליק: גרויסן דעם אויף טרויער־ליד א

 אין צעשיידט ניט טייערע, און געליבטע יהונתן, און שאול געפאלן!
געפאלן!" חעלדן די ראם זיינען ווי א, טויט! אין און לעבן

ירושלים אין המלך ךויד .6

 מלחמה, רער אין גבורות דוידס געזעען אמאל האבן וואם די,
 פאלק ביים הערשער א ווערן איצט מוז ער אז פארשטאנען, האבן

 די נאר מלך א פאר אנערקענט אבער אים האבן צוערשט ישראל.
 באזעצט זיך האט ער און יהודה, שבט אייגענעם זיין פון מענטשן

 געהאלטן, האבן שבטים אנדערע די חברון. שטאט דער אין זיי ביי
 דער פון יורש דער זיין אישבעל זון שאולם דארף געזעץ רעם לויט אז

 בירגער־קריג א געצויגן זיך האט יאר עטליכע מאכט. קיניגלעכער
 דערמארדעט איז אישבעל וואנן ביז צד, אישבעלם און צד דוידס צווישן

 חברון קיין זייט. דוידס אויף אריבער איז פאלק גאנצע ראם און געווארן
 געקרוינט און שבטים אלע פון פארשטייער עלטסטע די געקומען זיינען
מלך. א פאר דוידן

 די אויף הויפטשטאט נייע א געשאפן זיך האט מלך נייער דער
 שטאט דאזיקע די איז צייט יענער ביז ירושלים. יהודה: פון בערג

 בא־ זיך האבן וואס יבוסים, די פאלק, פרעמד א מיט באזעצט געווען
 כויד יהודה. שבט פון שכנים זייערע אריינגעלאזט ניט און פעסטיקט

 ציון, בארג דעם אויף ירושלים פון פעסטונג די איינגענומען האט
 הויפט" נייער דער "עיר־דויד". נאמען א באקומען האט שטאט די און

 אויף ווערן צו געווען באשערט איז מלוכה אידישער דער פון שטאט
 "היי־ די וועלט, דער אין שטאט בארימטסטע די לאנג יארן טויזנטער

 ארון, הייליקן דעם אריבערגעפירט דויד האט אהער שטאט". ליקע
 צייט דער זינט שטעטל פארווארפן א אין ערגעץ געשטאנען איז זואס

דעם אוועקגעשטעלט האט דויד הנביא. שמואל און הכוהן עלי פון
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 געבויט וועט עם וואנען ייז ירושלים, אין נעצעלט באזונדער א אין ארון
:חוח. נאט פון טעמפל גרויסער רער יוערן

 גרויסע נעפירט האט און ארמיי שטארקע א געשאפן האט דויד
 פאלעסטינע. אויף אנפאלן פלעגן וואם פעלקער, אלע טיט מלחמות

 און שטעט אידישע פון פלישטים די ארויסגעטריבן איננאנצן האט ער
 פיינדלעכע די אויך באזיגט האט ער דרום־גרעניץ. צום אפנעשטופט זיי

 איז ארמיי זיין מזרח־גרעניץ; אויפן אדום און עמון מואב, פעלקער
 )סיריע(. ארם פון הויפטשטאט דער דמשק, אין ארייננעדרוננען אפילו

 אי־ גרויסע א זיך שאפט עם אז דערזעען, האבן גרעניץ־פעלקער אלע
 איז דרויסן פון אנצורירן. זי געהאט מורא האבן און מלוכה דישע

 *קרי אנגעהויבן זיך האבן לאנד אין אינעווייניק אבער רואיק, געווארן
גופא. פאמיליע קיניגם אין נערייען
 געהאט דויד האט צייט, יענער אין געפירט זיך האט עם ווי

 און מיכל, טאכטער שאולם פדוי, ערשטער זיין חוץ ווייבער, עטלעכע
 זיך ער האט ירושלים, אין מלך געווען שוין איז ער ווען קינדער פיל

 אפיצער זיין פון ווייב די בת־שבע, פדוי שיינער א איינער אין פארליבט
 געקומען אים צו איז דא מאן. איר ביי אפנענומען זי האט און אוריה,

 איינער אין מעשה: אזא דערציילט אים האט און נתן "נביא" דער
 נעהאט האט וואם רייכער, א מענטשן, צוויי געלעבט האבן שטאט א

 נאד געווען איז עס וועמען ביי ארימער, אן און רינדער, און שאף פיל
 ער האט נאסט, א געקומען איז רייכן צום ווען איינמאל, שעפעלע; איין

 געמאכט און שעפעלע איינציקע זיין שכן ארימען דעם ביי צוגענומען
 צארן מיט דויד האט מעשה, די אויסהערנדיק גאסט. פארן מאלצייט א

 דער פאר און טויטן אים זאל מען פארדינט מענטש "אזא נעזאגט;
 איז זי ווי אזויפיל, מאל פיר ארימאן דעם באצאלן ער זאל שעפעלע
 אזא אליין ביסט "דו אויסנעשריען: נביא דער האט דא■ יוערט".
 ווייבער, פיל און רייכקייט און מלוכה א נעגעבן דיר האט נאט מענטש!

 האט מלך דער אוריהן!" ביי ווייב איינציקע די אפנענומען האסט דו און
 נע־ האב איך "יא, נעזאגט: און הארצן אין חרטה טיפע א דערפילט
 וועסטו זינד דיין "פאר נעענטפערט: אים האט נתן נביא דער זינדיקט".

 רואיק זיין ניט וועט הויז דיין אין וואס דעם, טיט ווערן באשטראפט
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 אייגענער דיין פ,?ן דיר אויף אוטגליק אן אויפהויבן זיך וועט עם און
". משפחה
 רייבעניש; און שטרייטן אויפגעהערט ניט האבן אן צייט יענער פין

 האב; פרויען פארשיידענע פון קינדער זיינע המלך. דויד פון *הוי אין
 עלטערע צוויי די צוקריגט זיך האבן צוערשט געקריגט. שטענדיק זיך
 טוטערם. פארשיידענע געהאט האבן וואט אבשלום, און מנון א זין,

 שייגע די שוועסטער, אבשלומם באליידיקט שוועד אמנון האט איינמאל
 ער מעשיה: אזא אפגעטאן האט און בעם אין אריין איז אבשלום תמר;
 זאלן זיי דינער, זיינע געהייסן און מאלצייט א אויף אמנון פאררופן האט
 אבשלום אנטלאפן. עד איז פאטער פארן מורא אויס דערהרגענען. אים

 אים ארום זיך האבן אומעטום און לאנד איבערן געוואנדערט האט
 אויפן געקלאגט זיך האבן וואם מענטשן, אומצופרידענע געזאמלט

 ב^שות. און פאדערונגען זייערע אויסהערן ניט וויל ער אז קיניג,
 איר וועט קיניג, ווערן וועל איך "אז נעזאגט: זיי צו האט אבשלום

 בן• צום צוגעשטאנען פאלק פון טייל א איז אזוי זיין". צופרידן אלע
 ווערן געוואלט און פאטער זיין קעגן אויפגעשטאנען איז וואם מלך,
 אוים־ גענרייט שוין זיך מען האט חברון אין לעבן. זיין ביי נאך קיניג

ירושלים. קיין אים טיט גיין און קיניג א פאר אבשלומען צורופן
 וואם אומגליק, גרויסן רעב פון דערשלאגן גאנץ נעווען איז דויד

 האט ער פאטער. אויפן האנט די אויפגעהויבן האט זון אייגענער זיין
 מענטשן ארמיי. טייל א און פאמיליע זיין טיט ירושלים פארלאזן

 קיניג אלטער דער ווי זעענדיק און גאפן די אויף געשטאנען •יינען
 די געוויינט. שטארק זיי האבן הויפטשטאט, דער פון אוועק גייט

 טראגן און קיניג טיטן צוזאמען יין ג נעוואלט האבן טעמפל פון לוהנים
 אין בלייבן געהייסן זיי האט דויד נאד ארון, הייליקן דעם אים פאר

 מיך וועט און — געזאגט ער האט — וועלן וועט גאט ״אויב ירושלים.
 אויב און ארט, הייליקן זיין זעען ווידער איך וועל אהער, אומקערן

 האט אויפשטאנד דער וויל". ער וואס מיר טיט מאבן ער זאל ניט,
 אג־ די דוידן, פאר איינע פארטייען: צוויי אויף פאלק דאס צעטיילט

 ברודער־קריג. דער צעפלאקערט זיך האט עם אבשלומען. פאר דעדע
 זיך האט יואב, גיבור דער ארטיי, דוידס פון הויפט־קאמאנדיר דער

 אפרים, •ייאלי אי! אנגעיאגט אים האט און חיל אבשאמם נאך געיאגט
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 וואלד, געדיכטן א אין אייזל אן אויף רייטנריק אנטלאפן איז אבשלום
 די אן האר לאנגע זיינע טיט פארטשעפעט זיך ער האט דארטן אבער

 אוועק־ אים אונטער פון איז אייזל רער ווען בוימער; די פון צווייגן
 אונ־ איז יואב לופטן. דער אין היינגען געבליבן אבשלום איז געלאפן,

 אינגעכן לייב. אין פיילן דריי אריינגעשאסן אים האט און טערגעקומען
 רער לאגד. גאנצן אין געווארן אונטערדריקט אויפשטאנד דער איז

 געקענט זיך האט קיניג
 נצחון, דעם טיט פרייען
 האט מען ווען אבער

 ווי דערציילט אים
 אומגעקו־ איז אבשלום

 צע־ זיך ער האט מען,
 געשריען: און וויינט
 זון מיין זון, ,,מיין

 וואלט בעסער אבשלום!
 געשטארבן פריער איך
דו!" ווי

 האט לאנד ראם
 גיר אזוי גיט נאך זיך

 עטלעבע בארואיקט.
 צע־ זיך האבן שבטים

ט.יט אבשלומס .12

 האב ער וואס דערפאר, דוידן פון הערשאפט דער קעגן בונטעוועט
 אנדערע אלע פאר העכער אוועקגעשטעלט יהודה שבט זיין

 זיך האט פירונג, יואבס אונטער ארמיי, קיניגס רעם פאלק. פון טיילן
 פארטריבן אדער געכאפט אנדערער, דער צו שטאט איין פון געטראגן

 דעם געווען באשערט ניט איז שטארבן רואיק אפילו מורדים. די
 אנגעהויבן פאמיליע רער אין זיך האט מען קיניג. אידישן גרויסן
 האט בת־שבע מלבה די טויט. דוידם נאך קיניג ווערן זאל ווער קריגן,

 איינער אבער שלומהן, זון איר פאר קרוין קיניגלעכע די געפאדערט
 וואם פארטיי, א געשאפן זיך האט אדוניהו, ברידער, עלטערע די פון

 אויפן געלעגן שוין איז וואס דויד, מלך. א פאר אויסגערופן אים האט
פאר קרוינען באלד זאל מען באפעל, א געגעבן ראן האט בעט, קראנקן
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 איו נעשטארבן, דויד איז אינגעכן שלומהן. זון געליבטן זיין מלך א
 הער־ די אנערקענט פאלק דאס האט פארטייען פון קאמף קורצן א נאך

המלך. שלומה פון שאפט

בית־המקדש דער און המלך שלומה .7
 איז וואס מלוכה, נרויסע א פאטער זיין פון גע^רשנט האט שלומה

 שוין האט פאלק דאם אנפאלן. אויסערלעכע פון■ פארזיכערט געווען
 דך האט און פעלקער ארומיקע די מיט מלחמות פירן נעדארפט ניט

 האין צייטן שלומהס אין ארבעט. פרידלעכער דער אפגעבן געקענט
 זיין אונטער און וויינגארטן זיין ביי "יעדערער רואיק געלעבט מענטשן

 לאנדווירט־ ערדארבעט, מיט באשעפטיקט זיך האט מען פייגנבוים".
 בונד פריינדלעבן א געשלאסן האט שלומה האנדל. און מלאכה שאפט,

 דעי אין לס־פאלק“האנ בעסטן דעם פיניקיער, שכנישע די מיט
 אויפן האפן־שטעט צוויי צידון, און צור פון פיניקיער די וועלט; אלטער

 פעלקער ביידע פון סוחרים האנדלען; אידן אויסגעלערנט האבן :ם, ברעג
 סחורות איינענע פארקויפן לענדער, ווייטע אין שיפן אויף פארן פלענן

 איז מצרים פון הערשער־הויז דעם מיט פרעמדע. איינקויפן און
 טאכטער א געווען איז ווייבער זייגע פון איינע מחותן: א נעווען שלומה

קיניג. עגיפטישן פון
 דער ווי וועלט דער אויף בארימט געווען איז המלך שלומה

 מען פלעגט לענדער ווייטע פון צייט. יענער פון מענטש קליגסטער
 מען געדאנקען. שיינע און משלים זיינע חכמות, זיינע הערן קומען

 דעם געפונען ריכטער אלם איינמאל האט ער קלוג ווי דערציילט,
 און ווייבער צוויי אים צו נעקומען זיינען עם אורטייל. ריכטיקן

 הויז, איין אין געלעבט האבן ביידע "מיר נעזאגט: האט זיי פון איינע
 איז קינד איר אבער קינד, קליין א געהאט האט אונז פון יעדע און

 אויף ארויפגעלעגט שלאף אין ביינאכט זיך האט זי ווייל געשטארבן,
 שטילערהייט, זי האט דאן דערשטיקט; אים האט און בעט אין אים
 מיד און קינד מיין בעט מיין פון צוגענומן געשלאפן, בין איך ווען

 לעבעדיקער דער אז זי, זאגט איצט און קינד, טויט איר אוועקנעלעגט
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 פרוי אנדערע די מיינער". איז טויטער דער און זון איר איז איעעלע
 לעבעדיקער, דער איז זון מיין אמת, ניט איז "דאס געשריען: תאט

 שלומה האט אמת דעם אויסגעפינען כדי טויטער!" דער ריינער און
 וועלן מיר און מעסער א מיר "ברענג דינער: זיין צו געטאן דאג א

 פדר איין העלפט א — צווייען אולף קינד לעבעדיקע דאס צעשניידן
 אויפ> פרויען די פון איינע האט דא אנדערער". דער העלפט א אנן

 שוין אים גיב נאד קינד, דאס שניידן ניט לאז האר, "מיין געשריען:
 געזאגט: האט אבער אנדערע די פרוי!" יענער לעבעדיקן א אפ בעסער
 שלומה האט דא אים!" שניידט — דיר ניט און מיר ניט זיין זאל ״ניין,

 לעבעדיקן פונם מוטער אמתע די איז ווער איך, ווייס "איצט געזאגט:
 און אים אויף געהאט רחמנות האט וואס פרוי, יענער אפ אים ניט קינד.

 י־' באוואונדערט האט פאלק גאנצע דאס שניידן". דערלאזט ניט
קיניג. דעם פון קלוגשאפט

 ליב אויך שלומה האט צייט, יענער פון מלכים גרויסע אלע ווי
 זיין אין איז ירושלים בנינים. שיינע הויפטשטאט זיין אין בויען געהאט

 גרויסע און פאלאצן קיניגלעכע מיט שטאט שיינע א געווארן צייט
 גאט'/ פאר "הויז א בויען געהייסן קיניג רער האט צוערשט הייזער.

 אידישע קנעכט, און ארבעטער טויזנטער בית־המקדש. פרעכטיקן א
 די אין האלץ און בערג די אין שטיינער געהאקט האבן פיניקישע, און

 פריינד, שלומהם ירושלים. קיין געפירט און לבנון פון צעדער־וועלרער
 בעסטע די נעשיקט אים האט צור, פון תירם קיניג פיניקישער דער

 אויסגעבויט הענט אידישע מיט האבן וואס בוי־מייסטער, פיניקישע
 ברעטער מיט אינעווייניק פון און שטיין דרויסן פון גאט, פאר פאלאץ א

 מאלעריי גאלד־באדעקטער אויסגעשניצטער, מיט צעדער־האלץ, פון
 מזבח קופערנער גרויסער א געשטאנען איז הויז אין ווענט. די אויף

 האלב־ א אין אינעווייניק, רינד. און שאף פון קרבנות פאר אלטאר אדער
 זיך האבן אהער ארון. הייליקער דער געשטאנען איז זאל, טונקעלן
 גרויסע די אין באזונדערם לאנד, גאנצן פון מענטשן מאסן געצויגן

 געווען איז ירושלים אין טעמפל דער סוכות. און פסח ווי פייערטעג,
 קיק א קומען פלעגן לענדער ווייטע פון פרעמדע אפילו אז שיין, אזוי
 האט מען וואס פאלאצן, פרעכטיקע די אויף אויך ווי אים, אויף טאן

דינער. זיינע און ווייבער זיינע שלומהן, פאר אויסגעבויט
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 דער פון גלאנץ רער פאלק דעם געקאסט האט טייער צו אבער
 יעדערן, ביי נענומען האט מען הויז. קיניגס דעם און הויפט־שטאט

 אויף מענטשן טויזנטער נעטריבן שטייערן, גרויסע ארעמע, און רייכע
 פארארעמט זיינען האנטווערקער און עררארבעטער ארבעט; שווערע
 טיט אומצופרידן. געררען זיינען פאלק פון טיילן גרויסע און נעווארן

 רעם פון איינער באנוצט זיך האט פאלק אין שטימונג דאזיקער רער
 ארויסנעטראטן איז און אפרים, שבט פון ירבעם באאמטער, קינינם

 ה ח; א נביא רער געשטיצט האט אים שלומהן. קענן רייד שארפע טיט
 פאר• זיין פאר קיניג רעם געהאט ליב ניט האט וואם שילה, פון

 נעטט פעלד, אין ירבעמען אהיה באגעגנט איינמאל לעבן. שווענדעריש
 אפ אים ניט שטיקער, צוועלף אויף צערייסט און מאנטל זיין אראפ

 שלומהם פון אפרייסן זיך וועלן שבטים "צען זאנט: און זיי פון צען
 שוין האט ירבעם מלך". א פאר דיך אויסקלייבן וועלן און מלוכה

 רער• זיך האט שלומה נאר אפרים, שבט אין אויפשטאנד אן צונענרייט
 ירבעם איז דעמאלט אים. טויטן צו באפעל א געגעבן און דערפון וואוסט

טויט. שלומהם ביז באחאלטן דארטן זיך האט און מצרים קיין אנטלאפן
 ווערן געזאלט האט ארט זיין אויף און געשטארבן איז שלומה ווען

 ירבעם אויפשטאנד. רער אנגעהויבן זיך האט ם, הבע ר זון זיין קיניג
 זיין צוגעשטאנען איז אים צו און מצרים פון אומגעקערט זיך האט
 די פארזאמלט זיך האבן שכם שמאט אלטער דער אין אפרים. שבט

 ווען מלך. נייעם רעם ווענן זיך באראטען צו כדי פאלק, פון עלטסטע
 פאטער "דיין געזאנט: אים זיי האבן שכם, קיין געקומן איז רחבעם

 — גריננער אים מאך יאך, שווערן א אונז אויף ארויפגעלייגט האט
 "איך געענטפערט: גראב זיי האט רחבעם נאר דינען". דיר מיר וועלן
 געשריי א בני־אפרים די האבן דא מאכן". שווערער נאך יאך דעם וועל

 זיך צעגייט דויד! פון הויז מימן טאן צו מיר האבן "וואס נעטאן:
 ירבעמען אויסגעקליבן האבן שבטים ניין נאך און אפרים אידן!" אתיים,

 האבן בינימין און יהודה שבטים צוויי די נאר און קיניג, א פאר
 א^יף צעטיילט מלוכה אידישע די זיך האט אזוי רחבעמען. אנערקענט

 ,,מלכות און יהודה" "מלכות אדער אפרים, און יהודה מלוכות: צוויי
צייטרעכענונג(. קריסטלעכער דער פאר יאר 930 )ארום ישראל״
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ישראל מלכות מלוכה•. צעטיילטע די <8

 פאר• האט ישראל׳/ "מלכות אדער שבטים, צען רי פון מלוכה די
 איז מלך ערשטער איר פאלעסטינע. מיטל און צפון גאנצן רעם נוטען
 שכם, אין הויפט־שטאט זיין געמאכט האט וואס ירבעם, געווען

 לאנד זיין פון מענטשן אז געהאט, מורא האט ירבעם אפרום. לאנד אין
 ירושלים, אין איז וואם בית־המקדש, גרויסן אין נאט דינען גיין וועלן

 שאפן באשלאסן ער האט רחבעמען, צו צושטיין זיי וועלן דארטן און
 אין לאנד, מיטן אין איינעם מלוכה: אייגענער זיין אין טעמפלען צוויי
 רער אין אנדערן רעם און הויז"(, )"נאטם ל ת־א י ב שטאט רער

 גאטס־דינסט: פון פארם די אויך געענדערט ער האט דא דן. צפון־שטאט
 אויס- קאלב, א פון פיגור א טעמפל יעדען אין אוועקגעשטעלט האט ער

 גאט, א פון געשטאלט א איז ראם אז געזאגט, האט און גאלד, פון נעגאסן
 דעם נאכגעגעבן ער האט דאס בוקן. איר צו זיך דארף מען וואס

 דינען מען קען ווי פארשטאנען, ניט נאך האט וואם פאלק, פשוטן
 אין זיך מען האט אזרי ניט. אים זעט מען וואס היטל, אין גאט א

 האבן וואס פעלקער, ארומיקע די מיט צונויפגעמישט ישראל מלכות
אפגאטן. זייערע געהאט

 בא׳ אידן די זיך האבן באזונדערס
פי די שכנים, זייערע מיט פריינדעט

 דער אין געווען איז ראם ר. ע קי ני
 וואס ב, א ח א מלך אידישן פונם צייט
 הויפטשטאט זיין פאר געמאכט האט

 שומרון שכם. פון ווייט ניט שומרון,
 צוויי־ א ווי אויסגעבויט, גרוים זיך האט

 אויך געוואוינט האבן דא ירושלים. טע
 אראמייער. און פיניקיער אויסלענדער:

 טאכ־ א געווען איז איזבל, ווייב, אחאבם
 האט זי קיניג. פיניקישן דעם פון טער

 מנהגים די שומרון אין אריינגעבראכט
 קיניגין רער אדום פאטערלאנד. איר פון

בעל פיניקישער 43דעם פון פריסטער געשארט זיך האבן

41



און געצנדינער מיט זיך

אסטארטא ו.4

 דיגען מארע א נעווארן איז קלאסן העכערע די אין בעל. אפנאט
 בעל• פיניקישן און יהוד, אידישן פון טעמפלען די אין נלייכצייטיק
אשרה( )עשתורת, אסטארטא געטין דער נעדינט טען האט אויסערדעם

 פאר" האין וואם מענטשן, פאלק אין געווען נאך אבער זיינען עם
 צונויפמישן געטער, צוויי צו דינען — איז דאם מיאוס ווי שטאנען,

 אידישער דער פון געזעצן די פון זיך אפזאנן
 באגייסטערטער א געקומען איז ווידער תורה.

 דער פון אליהו "נביא" רער מענטש,
 און ברדן, זייט יענער אויף תישבי, שטאט

 דער אז שומרון, אין ריידן אנגעהויבן האט
 אויף פאלק ראם פארפירן מלבה די און מלך

 נע־ בייז איז איזבל מלבה די ווענן. פאלשע
 אל;הו באשטראפן געהייסן האט און ווארן

 גערופן זיך האבן וואם פריינד, זיינע און
 פיל :הוה(. )נביאי נאט" אידישן פון "נביאים

 אג־ געשלאנן, און נעכאפט מען האט זיי פון
 זיך האט אל;הו צעלאפן. זיך זיינען דערע

 דעם אין אדער ברדן דעם ארום באהאלטן
 האט רבנו מושה וואו סיני, פון מדבר
 אבער געגעבן. תורה די פאלק דעם אמאל

 פון און איינהאלטן נעקענט ניט זיך האט ער
 שומרון אין קומען ער פלענט צייט צו צייט

אוינן. די אין אמת דעם אחאבן זאגן און
 א! דערוואוסט, אליהו זיך האט איינמאל

 מיאוסע א אפגעטאן האבן איזבל און אחאב
 געווען איז פאלאץ קינינס צום נאענט מעשה.

 ער־ אן נעהערט האט וואם וויינגארטן, א
 האט אחאב נבות. עררראבעטער לעבך

 פון מאבן און ווייננארטן דעם קויפן נעוואלט
 פאר־ געוואלט ניט האט נבות אבער פאלאץ, ארום נארטן שיינעם א אים

 צום נבותן איבערגעבן געהייסן איזבל שלעכטע די האט נחלה. זיין קויפן
 האט נבות אז נעזאנט, האבן וואם עדות, פאלשע געשטעלט און נעריכט
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 פארמשפט אים האט געריכט ראם קיניג; רעם און גאט געלעסטערט
 אנגעקו" איז וויינגארטן שיינער זיין אין טויט־שטראף, צו געזעץ לויטן

 צארן טיט האט אץ אחאבן צו געקומען אליהו איז דא קיניג. רעם טען
 בא־ אץ מענטשן אומשולדיקן אן געהרנעט האסט "דו אויסגעשריען:

 דעס אויף שטראפן: גאט דיך וועט דערפאר ירושה! זיין נאך קוטסט
 לעקן זיי וועלן נבותן, פון בלוט דאס געלעקט האבן הינט די וואו פלאץ,

הויזגעזינד". דיין און דיר פון בלוט דאס
 געפירט האט אחאב אויסגעלאזט. אזוי טאקע זיך האט שפעטער

 הערשער געווארן איז וואס בן־הרד, ארם, פץ מלך דעם טיט טלחמות
 לאני שטיק א אויך אפנעמען געוואלט און לענדער ארומיקע די איבער

 אין אריינגעריסן אראמייער די זיך האבן מאל צוויי ישראל. מלכות ביי
 פארטריבן, זיי האט ארמיי אחאבם און שומרון, באלאגערט האבן לאנד,
 גע־ איז אליין אחאב און געזיגט פיינד די האבן מאל דריטן צום אבער
 וואגן, א אין פארוואונדעטן שווער א אים האט מען קריג. אין פאלן

 הינט די האבן דארטן און שומרון, אין אפגעפירט בלוט, מיט פארגאסן
 וואו פאלאץ, קיניגס ביים ארט יענעם אויף וואגן פון בלוט ראם נעלעקט

נכות. פון יויינגארטן דער געווען אמאל איז א עם
 שלעכטע די אבער נביאות. אליהוס געווארן מקוים איז אזוי

 די געפירט יורם זון איר מיט צוזאמען און געלעבט נאך האט איזבל
 נאך הנביא. אלישע תלמיד, אליהוס ארויסגעטראטן איז דא מלוכה.

 א אז געגלויבט, טען האט פאלק )אין הנביא אל;הו פון טויט דעם
 היטל אין לעבעדיקערהייט אוועקגעטראגן אים האט שטורעמווינד

 קינינסחויז דעם קעק קאמף דעם געפירט ווייטער אלישע האט אריין(,
 !הוא, קריג־פירער א איינעם איינגערעדט האט אלישע שומרון. אין
 יירשים אחאבם אראפווארפן סאלדאטן זיינע פון חילף דער מיט זאל ער
 פארניכטן זאל ער אז תנאי, דעם מיט מלך, א אליין ווערן און טראן פון

 איינציקן דעם איינפירן ■יוידער און בעל פון )גאטם־דינסט( קולט דעם
 בלו־ מיט זאך די געמאכט האט סאלדאטן־פירער דער !הוה. פון קולט
 די און אחאבס משפחה גאנצע די אויסגעהרגעט האט ער הענט: טיקע

 גע" ווייטער האט און קיניג געווארן איז יהוא . בעל־קולט פון אנהענגר
 אונטער אויך געצויגן זיך האבן וואס ארם, מיט מלהטות די פירט
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 מיג אמאי גליק, מיט אמאל אייניקל, און זון זיין פון הערשאפט רער
מפלות. שיוערע

 ישראל מלכות אין רואיק געווארן איז צייט קורצער א אויף נאר
 ן, ט יי צוו רעם ירבעם מלך פון צייט רער אין געווען איז ראם

 ער יאר. פופציק ווי מער געקיניגט האט וואם אוראייניקל, יהואס
 שלומה אמאל ווי אזרי לאגד. אין פרידן רעם אויפגעשטעלט האט

 שייגע* בויען מיט אפגעגעבן צווייטער רער ירבעם זיך האט המלך,
 געבויט ער האט אליין זיך פאר שומרון; הויפטשטאט זיין אין הייזער

 פרידנס־יארן די אין זומערדיקן. א און ווינטערדיקן א פאלאצן: צוויי
 לעג־ אנדערע און פיניקיע מיט האנדל רער אויפגעלעבט ווידער האט
 יבירישד א געפירט האבן און געווארן רייך זיינען מעגטשן פיל רער;
 גאל־ מיט באפוצט מעבל, מיט הייזער, פרעכטיקע זיך געבויט לעבן:

 געוואנטן, טייערסטע די פון קליידער געטראגן עלעפאנטן־ביין, און
 באזוגדערם וויינען; טייערסטע די געטרוגקען מאכלים, בעסטע די געגעסן

 אפט זיך האבן וואם ווייבער, .רייכע די וואוילטאג אגגעטאן זיך האבן
 געשאפן רייכע די האבן טייל גרעסטן צום לייכטזיניק. גאר געפירט
 אוגטערדריקן פלעגן זיי מיטלען: ריינע מיט גיט פארטעגגס זייערע
 אץ פראצענטן, גרויסע אויף געלט פארלייען פלעגן ארבעטער, זייערע

 צייט. דער צו אפצאלן געקענט גיט האט בעל־חוב ארימער דער אז
 אים מאכן אדער אייננטום לעצטע ראם אפגעמען אים ביי זיי פלעגן

 תבואה״הענד־ די פלעגן אומגערעטעגיש פון יארן אין קנעכט. א פאר
 פרייזן הויכע פאר ברויט ערדאיבעטער ארימע די בארג אויף געבן לער
 וויינגערט־ און פעלדער זייערע חוב פארן זיי ביי אפנעמען דערנאך און

 געלט נאך געיאגט זיך האבן טעמפלען די אין כוהנים די אפילו נער.
 האבן נביאים, די פירער, גייסטיקע אמתע די פארגעניגנם. און
 דערמאנען, אפט פלעגן אץ פארדארבנקייט אזא צוזעען געקענט ניט
פאלק. אירישן פארן אומגליק אן צו ברענגען קען לעבן אזא אז

 עמום, געווען איז צייט יענער צו נביאים די פון בעסטער דער
 איז עיר ווען יהודה. אין שטעטל א פון ערדארבעטער ערלעכער אן

 עב יוא' בית־אל, שמאט גרויסער דער אין שטעטל זיין פון געקומען
 דערזעען האט און ערשטן, דעם ירבעם פון טעמפל רער געשטאנען איז
 אויסריידן, אנגעהויבן זיי ער האט איינוואוינער, די פון צולאזנקייט יי
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 נביאות, נעזאגט און יושר, איין אמת פון געזעצן די נאך ניט לעבן זיי אז
 געזאגט: ער תאט רייכע די צו זינד זייערע פאר אפקומען וועלן זיי אז

 בויען איר וועט פיס, די מיט ארימאן דעם טרעט איר וואס ,,דערפאר
 די צו ניט" איר רועט זיי אין וואוינען נאר שטיין, בעסטן פון הייזער

 בןזמות, פעטע איר אוים, "הערט געשריען: ער האט פרויען צולאזענע
 פאדערט או! בעטלער די פארטרייבט ארימע, די בארויבט איר וואס

 קומען וועלן עס טרינקען! וועלן מיר — נאך ניב מענער: אייערע ביי
 רער גלות(" )אין שיפלעך אויף אוועקפירן אייך וועט מען און טעג

 אין ווי ערלעכער מען לעבט יהודה מלכות אין אז אויף, ווייזט נביא
 פארטריבן וועט פאלק ראם אז פאראויס, זאנט און ישראל, מלכות
 האט בית־אל טעמפל אין כוהנים די פון איינער לאנד. זיין פון ווערן

 שרעקט און יהודה פון נביא א אדום גייט דא אז קיניג, דעם אנגעזאגט
 "לויף געזאגט: ער האט עמוסן צו אומגליקן. אלערליי מיט פאלק דאם

 זיך זאלסטו בית־אל אין אבער נביאות, זאג דארטן יהודה, קיין צוריק
 בין "איך געענטפערט: רואיק אים האט עמוס באווייזן". ניט מער
 פאסטוך פראסטער א בין איך נביא א פון זון א ניט און נביא קיין ניט
 פון צוגענומען מיך האט נאט אבער פייננבוימער; פון פלאנצער און

ישראל!" פאלק מיין צו נביאות זאג ניי געזאגט: און שאף מיין
 ירבעם פון טויט רעם ך נא

 אנ־ טאקע זיך האט צווייטן רעם
 א צייט שרעקלעכע א געהויבן
 אין מלוכה שטארקע און גרויסע

 אסיריע, אדער אשור אזיע,
 אויף געטאן ווארף א זיך האט
 זיי צווישן לענדער, קליינע אלע
 און ישראל, מלכות אויף אויך
 די אייננעמען. געוואלט זיי האט

 גע־ האבן וואם מלכים, שוואכע
 זיך האבן ירבעמען, נאך קיניגט
 גרויסן דעם אונטערנעבן יעמוזט

 א תיגלת־פילאסר קיניג אסירישן
אשור איז אידן געפאנגענע 16פאר• האט הושע, נביא, נייער
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 יי־2 ניט וועלן הערשער זיינע און ישראל פאלק ראם אז אויסגעזעען,
 געפרובט האבן שומרון פון מלבים רי זיגער. מעכטיקן רעם קעגן שטיין

 האלטן מלחמה און .הערשער קליינע ארומיקע די מיט זיך פארבינדן
 מעב־ דער האט צוערשט מפלה. א געהאט האבן זיי אבער אשור. קעגן

 פון לאנד העלפט א אפגענומען תיגלת־פילאסר אשור פון קיניג טיקער
 פארשיקט און ישראל מלכות

 אין געפאנגענע טויזנטער
 שפעטעי• לענדער. פרעמדע

 נאכפאלגער זיינע האבן
 יאר דריי פרגון און שלמנאסר
 בא־ די באלאגערט נאכאנאנד

 שומרון שטאט פעסטיקטע
 איינגענומען. זי סוף צום און
 גע" חרוב האבן באזיגער די

 און הויפטשטאט די מאכט
 און ערטער ארומיקע די

 מיטל־אזיע. פון מדינות ווייטע די אין איינוואוינער די פארטריבן האבן
 אנדערע און אסיריער באזעצט זיי האבן שמעט אידישע חרובע די אין

 צונויפגעטישט שפעטער זיך האבן וואם פעלקער, פרעמדע פון מענטשן
 רעם מיט מיש־פאלק א געבילדעט האבן און ישראל פון רעשטן די מיט

)סאמאריטאנער(. "שומרונים" נאמען
 זי יאר. הונדערט צוויי במעט עקזיסטירט האט ישראל מלכות די

 יאר )אין צייט אונזער פאר יאר 2650 מיט געווארן צעשטערט איז
צייטרעכנונג(. קריסטלעכער דער פאר 720

חורבן ערשטן דעם ביז יהוךה מלכות .9

 מלכות די עקזיסטירט האט עם ווען יאר, הונדערט צוויי די אין
 פיל געווען דרום־פאלעסטינע אין יהודה מלכות אין איז ישראל,

 קיניגס" דאס דינאפטיע: איינציגע איין געהערשט האט דא רואיקער.
 פארשיידענע פון מלכים געביטן ניט זיך האבן עם און דויד, הויז

 די געשטאנען איז פעסט ישראל. מלכות אין ווי אזוי דינאסטיעם
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 פלעגן עם וואוהין בית־המקדש, גרויסן רעם מיט ירושלים הויפטשטאט
 לאנד ראם לאגד. גאנצן פונם )פיליגרימען( "עולי־רגל" פארזאמלען זיך

 ארם מלוכות קריגערישע גרויסע די פון זייט א אן געלעגן איז יהודה
 ווי מלחמות פיל אזוי אויסהאלטן געדארפט ניט האט און אשור און

 רער איז ם ע ב ח ר זון שלומהם פון צייט דער אין ישראל. לאני דאם
 און ירושלים אויף אנגעפאלן חיל זיין מיט שישק קיניג עגיפטישער

 מיט אויסגעקויפט אים ביי זיך האט רחבעם אבער שטעט, אנדערע
 געהערשט האט אחאב ווען צוריק. אוועק זיינען אנפאלער די און געלט,

 אין געהאלפן אים ט פ ש ו ה י יהודה פון קיניג דער האט שומרון אין
 געווארן אפילו זיינען מלכים צוויי די ארם. קעגן מלחמה דער

 מיט געהאט חתונה האט ה ;ל ת ע טאכטער אחאבס מחותנים:
 אין אריינפירן אננעהויבן האט זי ווען אבער יהורם. זון יהושפטם
 פאלק ראם האט שומרון, פון מאדע דער נאך בעל־קולט דעם ירושלים

 עתליה. קינינין די געהרגעט און בעל פון בילדער אלע צעבראכן
 גע" אפט מלונות אידישע ביידע פון הערשער די זיך האבן שפעטער

 אנדערן. דעם קעגן איינער מלחמות אויף געגאנגען אפילו און קריגט
 מלבות די צעשטערט און שומרון באלאגערט האבן אסיריער די בשעת

 רער הילף. צו געקומען ניט יהודה פון מלכים די איר זיינען ישראל,
 אסירישן גרויסן דעם אונטערגעגעבן זיך האט ז ה א מלך יהודישער

 פון לאגד זיין געראטעוועט ער האט דערמיט און תיגלת־פילאסר קיניג
 ברודער" דעם אין אנגעמאכט האבן אסיריער די וואם חורבן, גרויסן דעם

לאנד.
 אין געווארן אריינגעצויגן יהודה מלכות אויך איז צייט יענער צו

 קלאסן העכערע די אין■ מלוכות. גרויסע די פון וועלט־פאליטיק דער
 פרעמדע פון לעבן־שטייגער דעם נאכמאכן אנגעהויבן מען האט

 געווארן אויך דא איז רייך און ארים צווישן אונטערשיד דער פעלקער.
 *גע האבן נביאים די און ישראל, מלכות אין פריער ווי שטארק, אזוי

 באזונדערם קאטאסטראפע. סאציאלער א צו קומען קען עם אז פילט,
 איינגעפירט האט אחז מלך דער ווען אויפגעבראכט, געווען זיי זיינען

 אפילו און לעבן געזעלשאפטלעכן אין מאדעם אסירישע ירושלים אין
 אמוץ, בן ישעיה נביא גרויסער דער קולט. רעליגיעזן אין

 אין האט ירושלים, פון קרייזן העכערע די צו נאענט געווען איז וואס
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 די פין פעלער מאראלישע יי אויפנערעקם רעדע□ פייערדיקע זיינע
 הויכע די אץ קיניג דעם אויך נעשאגעוועם נים האם קרייזן, דאזיקע

 די — געשריען ער האט — נעווארן איז אויסגעלאסן ״ווי באאמטע
 גערעכטיקייט געהערשט איר אין האבן אמאל ירושלים! שטאט געטרייע

 פאר־ זיינען פירסטן דיינע מערדער! — איצט און ערלעכקייט, און
 מתנות, נעמען ליב האבן גנבים, טיט זיך חברן מענטשן, דארבענע

 ניט ווילן און רעבט זיין ניט זיי גיבן ;תום דעם געלט, ך נא זיך יאגן
 גאט זאגט — איר קומט וואם צו ... אלמנה רער פון קלאג די הערן

 תפילות אייערע קען איך קרבנות? מיר ברענגט און טעמפל מיין אין —
 זיך, רייניקט בלוט. מיט פול זיינען הענט אייערע ווייל הערן, ניט

 טאן, גוטם זיך לערנט מעשים, שלעכטע אייערע פון אפ זיך זאגט
 דעב רעבט זיין גיט געדריקטן, דעם אויף האלט גערעכטיקייט, זוכט

 האט שארף באזונדערם אלמנה!" דער פאר איין זיך שטעלט יתום,
 רואם ירושלים, פון פרויען די ציון", "בנות די קעגן גערעדט ישעיה
 די אין ארומגיין זיך, קליידן און זיך פוצן נאר זינען אין געהאט האבן
 און פארפומען, פארשיידענע מיט באשמירט צירונג, מיט באדעקט גאסן,

קלייד. א אן און ברויט אן זיצט ארימאן דער ווי אומגעקוקט ניט זיך
 אים האט און ארויסגעטראטן ישע;ה איז אחז מלך דעם קעגן

 ניי־ זיין און קיניג אפירישן דעם מיט פריינדשאפט זיין פארגעווארפן
 "אשור געזאגט: אים האט נביא דער לעבנספירונג. אפירישער צו גונג
 זינדיקע די שלאגט נאט וועלכן מיט האגד, גאטם אין שטעקן א נאר איז

 וואם דעם, פאר ניט און שטעקן פארן מורא האסט אבער דו פעלקער;
 ווען צופרידן, געווען ישעיה איז דערפאר האנט". דער אין אים האלט

 ו, ה י חיזק זון זיין פארנומען האט טראן דעם און געשטארבן איז אחז
 און תורה דער פון גייפט דעם אין מלוכה די פירן געוואלט האט וואם

 לאגד, אין געצנדינסט אלערליי פארבאטן האט תיזקיהו נביאים. די פון
 פיל וועלכע צו מעטאל, און האלץ פון בילדער אלע צעברעכן געהייסן
 אויפ־ האט און )במות(, אלטארן די אויף געבוקט זיך האבן מענטשן

 ירושלים. פון בית־המקדש דעם אין גאטם־דינסט ריינעם דעם געשטעלט
 מיט צוזאמען טובים ;מים גרויפע די און פפה געפייערט ער האט דא
 “לאנ עקן אלע פון צונויפקומען זיך פלעגן וואס פאלקס־מאסן, די

ירושלים. שטאט הייליקער דער אין
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 לאגד דאם באפרייען צו ווי זאך: איין וועגן געזארגט האט חיזקוהו
 אחז. פאטער זיין גענומען זיך אויף האט וואם יאך, אסירישן דעם פון
 מלך קריגערישער דער געהערשט אשיר אין האט צייט יענער אין

 מעסאפא־ צווישן לענדער אלע אייננעמען געוואלט האט וואם סנחריב,
 עגיפטי' דעם טיט בונד א געשלאסן האט חיזקיהו מצרים. און טאמיע

 באפעם־ האט ער סנחריבן. קעגן קעמפן צו צוזאמען כדי קיניג, שען
 מיט־ אלע און געווער צוגעגרייט ירושלים, פון שטאט־מויערן די טיקט

 הויפטשטאט דער פון פארטיידיקונג דער צו נויטיק זיינען וואס לען,
 דערוואוסט דערפון זיך האט סנחריב באלאגערונג. א פון פאל אין

 פון האט און עגיפטער, די טיט מלחמה א אויף געגאנגען איז ער בשעת
 באלד זאל ער פאדערונג, דער מיט חיזקוהו צו שלוחים געשיקט וועג

 שטאט־טויערן די .חיל. אסירישן דעם ירושלים שטאט די איבערגעבן
 אינדרויסן, געשטאנען זיינען שלוחים די און פארשלאסן, געווען זיינען

 גע־- זיינען מויער אויפן אויבן בשעת פעסטונג־מויער, דעם אונטער
 האט שלוחים די פון איינער איינוואוינער. דערשראקענע די שטאנען

 פון קיניג גרויסן דעם פון נאמען אין חיזק^הון "זאגט אויסגעשריגען:
 אויפשטאנד אן אויפהויבנדיק זיך, דו פארלאזט וועמען אויף אשור:

 דורך שטעכט וואם שטעקן, צובראכענעם דעם מצרים, אויף מיד? קעגן
 ניט זיך לאזט אים? אויף אן זיך שפארט רואם יענעם, פון האנט די

 פין מלך דעם אונטער זיך ניט און חיזקיהו מלך אייעד פון פארפירן
 ישעיה, נביא דעם געבעטן און דערשראקן זיך האט חיזקוהו אשור!"

 בארואיקט אים האט ישעיה ירושלים. ראטעווען גאט בעטן זאל ער
 אזוי און מפלה. א סנחריבן אויף אנשיקן וועט גאט אז אנגעזאגט, און
 האט סנחריב אז ידיעה, א אנגעקומען איז מיטאמאל געווען: טאקע איז
 אין אז דערציילט, האט מען אהיים. צוריק וועג פון אומגעקערט זיך
 פון )עפידעמיע(, מגיפה א אנגעהויבן זיך האט ארמיי גרויסער זיין

 און מענטשן, טויזנט צענדליקער אויסגעשטארבן זיינען עם וועלכער
אשור. קיין צוריק חיל איבעריקן דעם מיט אנטלויפן געמוזט האט ער

 פרומער זיין ווי ניט געפירט זיך האט מנשה זון חיזקיהוס
 צוגעלאזן ווידער האט ער אחז. זיידע זינדיקער זיין ווי נאר פאטער,

 ירושלים אין אפילו געטער; פרעמדע פון קולט דעם לאנד אין אומעטום
 און אפגעטער, אנדערע און בעל פארן אלטארן געווארן געבויט ־זיינען
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 איינעם בית־המקךש; אין ווי אזוי קרבנות נעבראכט אהער האט טען
 פאר־ פלעגט מען וואס דערמיט, דינען מען פלעגט מולך אפגאט אן

 אונטערגענעבן זיך האט מען קינדער. קליינע אלטאר זיין אויף ברענען
 פון מידות שלעבטע אלע איבערגענומען און אשור פון הערשאפט רער

 זון זיין פון און מנשהן פון טויט רעם נאף נאד פעלקער. ארוטיקע די
 אין רעפארמאטאר א יהודה מלכות פון טראן רעם פארנומען האם
ו. ה י ש א י — נביאים די פון נייסט רעם

 האט חיזקיהו עלטערזיידע זיין רואם דאס, פארענדיקט האט יאשןהו
 -י אויפנעשטעלט נביאים די פון חילף דער מיט האט ער אנגעהו־^ץ־
 אזוי: געווען איז מעשה די תורה. דער פון געזעץ, דעם פון הערשאפט

 בית־המקדש פון ווינקל פארבארגענעם א אין געפונען מען האט איינמאל
 מושה פון 'רעדעס און געזעצן פארשריבן געווען זיינען עם וואו בוך, א

 פאר־ ער איז מלך, פארן בוך דאס פארגעלעגט האט מען ווען רבנו.
 דברים, ספר דער געווען איז )ראם בוך אין געווארן: וואונדערט

 ווען אז געשריבן, געווען איז מושה( תורת פון טייל פינפטער רער
 דורך נעגעבן זיי האט נאט וראם געזעצן, אלע פאלגן ניט וועלן אידן

 פארנומען זיין וועט לאנד זייער ווערן, באשטראפט זיי וועלן מושהן,
 אין ווערן פארטריבן גאר זיי וועלן שפעטער און פעלקער פרעמדע פון

 אז פארשטיין, צו יאשיהון נענעבן האבן נביאים די לענדער. פרעמדע
 געווארן צעשלאגן גאר טלכות־ישראל די דאך איז אט אמת: איז ראם
 נאך וועט מסתמא מלכות־יהודה; אין ך אוי הערשט אשור זיגער דער און

 מען שומרון; ווי אזוי ווערן חרוב אויך וועט ירושלים אז דערצו, קומען
 מוז דעריבער און פאסירן, ניט זאל דאם אז מיטלען, אננעמען דארף

 געצנ־ מיאוסן און גלויבנס פרעמדע פון לאנד דאס אפרייניקן מען
 געצנדינפט, דעם אויסצוראטן כדי רייניקן: גענומען האט יאש;הו דינסט.

 האט ער פריסטער; פרעמדע די לאנד פון ארויסנעטריבן ער האט
 דער־ און ירושלים אין פאלקס־פארזאמלונג נרויסע א צונויפגערופן

 פון געזעצן די לויט פירן זיך אלע מוזן אן איצט פון אז קלערט,
מושה. תורת

 דער מיטגעהאלפן פיל קיניג רעם האט רעפארם דאזיקער רער אין
 נביאים, הארציקסטע די פון איינער געווען איז דאס ירמןהו. נביא
 מיט" געזוכט האט און פאלק פון ווייטאק יעדן געפילט טיף האט וואם
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 האט צייט קורצע א נאר אומגליק. פון ברידער זיינע ראטעווען צו לען
 מלכות" די אז געהאפט, און רעפארם יאשיהום פון נחת געהאט ער

 א פאר נויטיק זיינען וואס נעזעצן, די אן האלמן פעסט זיך וועט יהוךה
 לאנגע א אנגעהויבן זיך האט אבער אינגיכן לעבן. סאציאלן געזונטן

 פון באשטאנען איז וואס מלוכה, אסירישע גרויסע די צרות. פון קייט
 אנגעהייבן זיך האט פעלקער, און לענדער צוזאמענגעדריקטע סך א

 האבן מצרים, פון הערשער די אשור, פון שונאים אלטע די צעפאלן.
 אפגעשוואכטער דער ביי לענדער עטלעכע אפנעמען געוואלט אויך

 לאנד דעם דורך ארמיי זייער טיט אהין גערוקט זיך האבן און מלוכה
 האבנדיק, מורא דורכלאזן, געוואלט ניט זיי האט יאש;הו אבער יהודה.

 גע־ זיך האט ער לאגד. אייגן זיין אויך פארכאפן וועלן עגיפטער די אז
 און מגידו, שטאט דער ביי חיל עגיפטישן דעם אנטקעגן שטעלט
 צע־ איז ארמיי יידישע די מפלה: ביטערע א געהאט ער האט דארטן
מלחמה. דער אין געפאלן איז אליין יאשיהו און געווארן שלאגן

 אין הערשער פאר געמאכט זיי האט עגיפטער די פון ניצחון דער
 אין מלך א פאר געשטעלט האט קיניג עגיפטישער דער יהודה. מלכות

 מלך, נייער דער יהויקים. יאשיהו, פון זון עלטערן דעם ירושלים
 גע־ האט פאלק, זיין פון לאגע די פארבעסערן וועגן זארגן צו אנשטאט

 האבן יידן די וואם צינזן, די אויפצומאנען ווי דעם, וועגן נאר זארגט
 ער וואט אלץ אויספירן און אויבערהאר, עגיפטישן זייער צאלן געמוזט
 דער קעגן און מלך דעם קעגן ארויסגעטראטן .ירמיהו איז דא הייסט.

 גע־ בית־המקדש אין האט ער ירושלים. פון אריסטאקראטיע גאנצער
 פירער די אויב אז געזאגט, האט ער וועלכער אין רעדע, א האלטן

 אין טעמפל גרויסער דער וועט ווערן, בעסער ניט וועלן פאלק פון
 שירי־ אין טעמפל קליינער דער אמאל ווי אזוי ווערן הרוב ירושלים

 ירמיהון געכאפט האט מען הנביא. שמואל פון צייט דער צו
 טיט באשטראפן געוואלט אים האט מען געריכט; צום איבערגעגעבן

 פריינד זיייז אבער ארט, הייליקן דעם וועגן ווערטער זיינע פאר טויט
באפרייט. אים האבן

 צעפאלן אינגאנצן -ח טל אסירישע די איז ארום יאר עטלעכע אין
 מעכטיקע אנדערע אן געשטעלט זיך האט ארט איר אויף געווארן.

 נע" איז וואס באבילאניע, אדעו בבל. מעסאפאטאמיע: פון מלוכה
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 ר• א צ נ ד כ ו ב נ קיניג איר פון פירונג רער אונטער שטארק ווארן
 באבילאנישע גרויסע די האט סיריע אין שלאכט בלוטיקער א אין

 פאלעסטינע. פון אויך זיי פארטריבן און עניפטער די צעשלאנן ארמיי
 נבוכדנצאר, הערשער נייעם דעם קענן בונט א אויפגעהויבן האט יהויקים

 דער איז אומזיסט אז געווארנט, אים האט ירמיהו נביא דער אבער
 בא־ -וועלן באבילאניער די אז פאראויסנעזעען, האט ער ווייל קאמף,
 יהויקים איז אינגיכן :ם. מיטללענדישן דעם ארוס לענדער אלע הערשן

 פון מלך געווארן איז יהויבין זון אבצעניאריקער זיין און געשטארבן
 בא־ און חיל זיין מיט נבוכדנצאר נעקומען איז דענסטמאל ירושלים.
 ארויס־ איז און דערשראקן זיך האט מלך יונגער דער שטאט. די לאגערט

 לאגער, באבילאנישן צום שררות זיינע און מוטער זיין מיט גענאנגען
 ירם האט נבוכדנצאר אבער הערשער; צערייצטן דעם איבערבעטן בדי
 די און פאמיליע זיין מיט אים פארשיקן געהייסן און גענלויבט ניט

 ירושלים אין מלך א פאר בבל. קיין ירושלים פון מענטשן רייכסטע
 צידקיהו, מם,*יק1יה ברודער אינגערן דעם אוועקגעשטעלט ער האט
 באבילאנישן דעם נעטריי שטענדיק זיין צו געשווארן האט וואס

הערשער.

 האט סוף צום אבער שבועה, זיין אפגעהיט צידקיהו האט יאר זיבן
 באבילאנישן דעם צינז צאלן אויפגעהערט און אויסגעהאלטן ניט ער

 געשיקט ער האט דערהערט, ראם האט נבובדנצאר ווען קיניג.
 בא־ אלע אייננענומען האבן באבילאנער די יהודה. קיין חיל גרויסן א

 די באלאנערט דערנאך און ירושלים צו וועג אויפן שטעט פעסטיקטע
 זיך זיינען וואם מענטשן, מיט פול געווען איז שטאט די הויפטשטאט.
 די אז האפענונג, דער אין שטעט קלענערע די פון צונויפגעלאפן

 באלאגערונג. די אויסחאלטן וועלן ירושלים פון פעסטוננען שטארקע
 די אבער יאר, א ווי מער אויסגעהאלטן טאקע האבן מויערן ריקע די

 גע־ ניט האבן פארשפארט, זיי הינטער געווען זיינען וואס מענטשן,
 צוגעגרייטע די אויסגעגאנגען איז ירושלים אין אויסהאלטן. קענט
 שרעק• א אננעהויבן זיך האט עם און באפעלקערונג, דער פאר שפייז

 האט אומעטום גאסן, די אין געפאלן זיינען מענטשן הונגער: לעכער
ברויט!" "ברויט, מוטערם: די צו קינדער פון נעשריי דער געהערט זיד
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 פץ נעפאלענע די ווי הונגער, פון געפאלענע די נעווען זיינען "מער
 האבן פעסטונג־מויערן די אויף קריגסלייט פארמאטערטע די שווערד".

 האבן באבילאנער די שטאט. די פארטיידיקן געהאט ניט כוח קיין שוין
 גע־ האבן און שטאט אין אריינגעריסן זיך מויערן, די דורכגעבראכן

 אויך געווארן פארברענט ס׳איז הייזער; געברענט גערויבט, הרגעט,
 אנטלאפן איו וואם צדק;הו, מלך דעם בית־המקדש. פראכטפולער רער
 נבוכדנצארן צו געבראבט וועג, אין געכאפט מען האט ירושלים, פון
 טויזנטער אויגן. די אויסגעשטאכן אים מען האט באפעל זיין אויף און

 אין ירושלים אז אזוי בבל, אין פארשיקט מען האט יידן געפאנגענע
 פון חורבן" ערשטער "רער געווען איז ראם שטאט. פוסטע א געווארן

 586 יאר אין צייט; אונזער פאר יאר 2500 )מיט שטאט הייליקער דער
צייטרעבנונג(. קריסטלעכער רער פאר

ירושלים פון חורבות די אויף קלאג^ ירמיהו .16

 געוויינט און אומגעגאנגען איז ירושלים פון חורבות די צווישן
 באפעלקערטע גרוים די געבליבן איז איינזאם "ווי ירמיהו. נביא דער
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 טרייכט!־ ניט זי קומט קיינער און אלמנה אן געווארן איז זי שטאט!
 'אם געווארנט און אומגליק גרריסן רעם פאראויפגעזעען האט ירמיהו

 האט דערפאר קיניג. באבילאנישן דעם קעגן אויפשטאנד אן פון פאלק
 )פירסט( נשיא רער פריינד, ירמיהוס פריי. געלאזן נבוכדניצאר אים

 לאנר פון פארוואלטער געווארן באפעל נבובדנצארם אויף איז גדליה,
 ירושלים פון ווייט ניט מיצפה, אין באזעצט זיך האט און יהודה
 פון רעשט קליינער דאזיקער רער געהאלטן זיף האט לאנג ניט אבער

 רער פון שטעלפארטרעטער אלם גדליהן, קעגן מלוכה. אידישער דער
 איבערגעבליבענע עטלעכע צעבונטעוועט זיך האבן מאכט, פיינדלעכער

געהרגעט. אים האבן און זעלנער זייערע מיט אפיצערן אידישע
 ראם פארלאזן מענטשן גרופע גרויסער א מיט ירבדהו האט ראן

 צווייטער א געבילדעט זיך האט אזוי מצרים. קיין אוועק איז און לאגד
 געדוען איז וואם ישוב, גרעסערן רעם חוץ "גלות", אין ישוב אידישער

 אגגעמאבט נבוכדנצאר האט יהודה לאגד חרובן רעם אין גלות־בבל. אין
 לעג- פרעמדע אין מענטשן טויזנטער נאך פארשיקט חורבן, נייעם א

 גרויסן א אבער צעשפרייט. און צעזייט געווען איז פאלק ראם דער.
 בע־ אין שפעטער, געווען באשערט נאך איז פארוואגלטע די פון טייל

לאגד. אייגן זייער אין זיך אומקערן צייטן, סערע

צייט אלטער דער אין געלעבט אידן האבן ווי .10

 זיין אין געלעבט האט פאלק אידישע דאם ווען צייט, דער אין
 ערד־ איז ארץ־ישראל, אדער כנען־פאלעסטינע לאגד אייגענעם

 ווייג־ זיין אין "זיצן הויפט־באשעפטיקונג. די אים ביי געווען ט ע ב ר א
 פארן געהאלטן מען האט ראם — פייגגבוים" זיין אונטער גארטן,

 זיינען ערדארבעטער־קלאם דעם פון לעבן. ארט רואיקסטן און שעגסטן
 נביאים די המלך, דויד המלך, שאול ווי מענטשן, גרויסע אזעלכע ארוים

 גרויסע די צוגעפאסט געווען זיינען לאנדווירטשאפט צו עמום. און אלישע
 )"חג פרילינג פון יום־טוב דער — ח ס פ טובים: ימים יערלעכע
 זומער־יום־ דער פעלד; אויפן תבואה וואקםן אן הויבט עם ווען האביב"(,

 )"חג תבואה די שניידן אן הויבט מען ווען שבועות, טוב
 אלץ, איין זאמלט מען ווען הארבסט, אין סוכות און הקציר"(,
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 האםיף״ץ )"חג וויינגארטן אין און פעלר אויפן אויסגעוואקסן איז וואס
 פאר־ ימים־טובים דארפישע דאזיקע די זיינען צייטן שפעטערע אין

 געווארן איז פסח רעליגיעזע. און היסטארישע אין געווארן וואנדלט
 האט פאלק דאס וואס אנדענק, צום מצרים׳/ "יציאת פץ יום־טוב דער
 אנדענק צום — שבועות קנעבטשאפט; עגיפטישער פון באפרייט זיך
 גאטס פאלק דעם איבערגעגעבן האט מושה ווען תורה׳/ "מתן פון

 וואנדערונגען די פון אנדענק צום — סוכות סיני; בארג ביים געבאטן
 ביידלעך אדער צעלטן אין געוואוינט האבן אידן ווען מדבר, אין

)סוכות(.
 אפרו־טאג; איין געהאט פאמיליע אידישע יעדע האט וואך אלע

 זאלסטו טעג "זעקם אפרו(. הייסט העברעאיש אין ווארט )ראם שבת
 א געווארן איז ראם — אפרוען" זאלסטו זיבעטן אויפן און ארבעטן

 עקאנאמישן גרויסן א געהאט האט שבת־אפרו דער געבאט. הייליקער
 האט לעבן זיין פון טייל זיבעטן א לעבן: אויפן איינפלוס גייסטיקן און

 דערפרישט און איגטערעסן גייסטיקע העכערע אפגעגעבן מענטש דער
ארבעט. ווייטערדיקער פאר כוחות זיינע

 מיט אויך באשעפטיקט אידן זיך האבן שטעט גרעסערע די אין
 די שכנים, זייערע ביי אויסגעלערנט זיך זיי האבן האנדלען ל. נד א ה

 אין האלט )כנעני( פיניקיער "דער זאגן: מען פלעגט אמאל פיניקיער.
 אבער קויפער"; רעם בארייסן ליב האט און וואג פאלשע הענט די

 אפילו האט מען מסחר. מיט געשעמט ניט שוין זיף מען האט שפעטער
 צינזן אויף געלט אפגעבן פלעגן מענטשן רייבע געלט: מיט געהאנדלט

 לעצטע ראם אפנעמען געזעען, שוין האבן מיר ווי אפט, און )פראצענט(
 וועסט דו "אויב פארבאטן. דאם האט תורה אידישע די ארימאן. ביים
 שווערע קיין ארויף ניט אים אויף לייג מענטשן, ארימן אן געלט לייען
 גיב מאנטל, זיין משכון א פאר נעמען אים ביי וועסט דו אויב צינזן.
 זיין איז דאס ווארעם זון, די פארגייט עם איידער צוריק אפ אים דאם

שלאפן?" ער וועט ווי צודעק,
 צו־ געווען איז אידן אמאליקע ביי פאמיליע־לעבן דאם
 האט געזעץ דאס אבער שטייגער, )מזרח( אריענטאלישן צום געפאסט

 האט מאן א שטייגער. דאזיקן דעם אין פעלערן פיל אויסגעבעסערט
 גע־ אבער מער, נאך רייכע ביי און ווייבער, צוויי האבן געמעגט
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 אייג- — מאנאגאטיע פץ פארם די געהערשט אידן ביי האט וויינטלעך
 צווישן קריגן שטענדיק זיך פלעגן הויז איין אין ווייבער צוויי ווייבעריי.

 געווען דערצו איז רייכן ניט דעם צרות; געהאט האט מאן דער און זיך,
 ווייבער; ביידע פון קינדער פיל טיט הויז א אויסצוהאלטן שוועד

 דאב מאנאגאטיע. פון געהאלטן מענטשן קליגערע האבן דעריבער
 *פא רער אין פאטער דעם טיט גלייך מוטער די געשטעלט האט געזעץ
 גלייך ביידע — מוטער" דיין און פאטער דיין אכטן זאלפט ״דו מיליע:

 ,ן מ ם נ י ד און ט ב ע נ ק געווען זיינען- הייזער פארמעגלעכע אין
 אנגענומען ניט אידן ביי האט )קנעכטשאפט( שקלאפעריי די אבער

 פלענט טען וואו פעלקער, אנדערע ביי ווי פארמען, מיאופע אזעלבע
 קנעכטשאפט אייביקע בהמה. א טיט ווי אזוי באגיין קנעכט א טיט זיך
 זיין דינען געדארפט האט קנעכט אידישער א פארבאטן. געווען איז

 האר רער אים האט יאר זיבעטן אויפן יאר, זעקם ווי מער ניט האר
 געוואלט ניט האט קנעכט דער אבער אויב פריי; ארויפלאזן נעמוזט

 זיין מען האט פאמיליע, דער צו צוגעבונדן איז ער ווייל אוועקגיין,
 פימן, א — הויז פון טיר דער צו צוגעפעסטיקט וויילע א אויף אויער

 אנדעדע )פון קנעכט פרעמרע הויז. דעם אין בלייבן אליין וויל ער אז
 *פאר זיי פלענט מען ארעד שטענדיק, האלטן מען פלענט פעלקער(

אנרערן. דעם צו האר איין פון קויפן
 רגער" י ב געהאט האבן לאנד פון איינוואוינער פרייע אלע

 "דעם זאגט: הורה די "גרים". אדער אויפלענדער אפילו ט, כ רע
 גר, א פון הארץ דאס פארשטיין דארפט איר דריקן. ניט איר זאלט גר

 ווענן זארנן מצרים". אין גרים געווען אמאל אליין זייט איר ווייל
 האבן ארימע די געמיינדע. יערער פאר חוב א געווען איז ארימעלייט

 פעלדער די אויף תבואה־שניט פון רעשטן די קלייבן צו רעכט געהאט
 תורה דער פון געזעץ לויטן פאה(. שבחה, )לקט, פארמעגלעכע די פון

 ארעד "שבת־יאר" א מאבן יאר זיבן אין מאל איין געמוזט מען האט
 און פעלדער זייערע לאזן דארפן ערדבאזיצער אלע ווען שמיטה,
 מאנען ניט דארפען לייט רייבע און ארימעלייט, פאר פריי נערטענער

פארמעגלעכע. ניט ביי חובות
 ווי מאבט, אומבאגרעניצטע געהאט ניט האט אידן ביי מלך דער

 אידישע צווישן זיינען טיראנען און דעספאטן פעלקער. אנדערע ביי
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 מלוכה־זאכן אין זיך האט מלך רער זעלטנהייט. א געווען מלכים
 ווען סענאטארן עלטסטע, די מיט "זקנים׳/ די מיט באראטן געמוזט

 פאלשע א געפירט האט ארעד געזעצלעך ניט עפעם געטאן האט מלך א
 זיך האט אזוי אויסריידן. שארף נביא דער אים פלעגט פאליטיק,

 דוידן, מיט הנביא נתן שאולן, מיט באגאנגען הנביא שמואל אמאל
 יהויקימען מיט ירמיהו און אחזן מיט ישעיה אחאבען, מיט אליהו

 מען און נאט, פון נאמען אין נערעדט האט נביא דער צדקיהון. און
 ניט אים מיט איז מען אפילו ווען צוגעהערט, רייד זיינע צו זיך האט

צופרידן. נעווען
 לאנג־ תקופה אלטער יענער אין זיך האט ע י ג י ל ע ר אידישע די

 פון שיכטן פארשיידענע אין פארשיידן געווען איז זי אנטוויקלט. זאם
 גאט דער אז געהאלטן, האבן וואם מענטשן, געווען זיינען עם פאלק.

 די פון איינער ווי ניט מער איז ישראל״( )"אלוהי פאלק אידישן פון
 עס געגלויבט; זיי אין האבן פעלקער פארשיידענע וואם געטער, פילע

 דא איז עם אז פארשטאנען, האבן וואס אנדערע, געווען אבער זיינען
 הימל באשאפן האט וואס וועלט, גאנצער דער פאר גאט איינציקער איין
 כדי פאלק, אידישן רעם אנטפלעקט צוערשט זיך האט און ערד און

 געדאנק רעם פעלקער. אנדערע אויך גלויבן אמתן צום צוציען שפעטער
 זייערע אין פאלק רעם דערקלערט נביאים די האבן וועלט־גאט א פון

 הויכער א מיט גאט־גלויבן רעם פארבונדן האבן זיי רעדעס. פייערדיקע
 ערלעך, און ריין זיין זאלן מענטשן אז וויל, גאט לערע: מאראלישער

 אונטערשייד קיין זיין ניט ס׳זאל אנדערן, דעם איינער האבן ליב זאלן זיי
 פון קינדער ווי ברידער, ווי לעבן זאלן מענטשן ארים, און רייך צווישן

 ניט און טייער, און ליב גאט זיינען מענטשן אזעלכע אט גאט; איין
 געווען איז דא טעמפלן. די אין קרבנות אים ברענגען וואס יענע,

 כוהנים די )פריסטער(: כוהנים און נביאים צווישן קעגנזאץ א
 אין קרבנות און תפילות דורך דינען מען מוז גאט אז געהאלטן, האבן

 און ישעיה אויבנדערמאנטער דער )ווי אבער נביאים די בית־המקדש,
 מיט גאט דינען דארף מען אז דערמאנען, שטענדיק פלעגן אנדערע(

 גע־ מיט מענטשן, צו ליבע און הארץ גוט א מיט מעשים, גוטע
לעבן. סאציאלן אין רעכטיקייט
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 פינף לי אין — פאלק אידישן פון ביכער הייליקע אלטע די אין
 — '״נביאים פון ביכער די אין און )חומש( ״תורה״ דער פון ביכער
 נביאישע, די און כוהנישע די לערעם, ביידע פארשריבן געווען זיינען
 וועלט, און גאט רועגן פאלקם־פארשטעלונגען און געזעצן אלע אויך
 לאגע זיין און פאלק אידישן פונם געשיכטע דער וועגן טויט, און לעבן

פעלקער. אנדערע צווישן

 וועלט גאט׳ פארגעשטעלט פאלק דאם זיר האט ווי .11
געשיכטע און

 גע" האבן עם ווי און געווארן באשאפן איז וועלט די ווי דעם, וועגן
 דער אונז דערציילט מענטשהייט, דער פון דורות ערשטע די לעבט

 אנהויב"(. )"אין "בראשית" פפר — תורה דער פון ספר ערשטער
 דא קינדער־מעשהם: שיינע נאר זיינען דאס אז מיינען, ניט דארף מען

 ניט דורות אוראלטע פון פארשטעלונגען און גלויבנם באהאלטן זיינען
 אידישער דער אין פעלקער; אנדערע ביי אויך נאר אידן, ביי נאר

 געדאנקען, טיפע מיט פארבונדן דערציילונגען אלע זיינען אבער תורה
מענטשהייט. דער און וועלט דער פון גאנג דעם דערקלערן וואם

 ערד די איז פריער טעג. זעקם אין געווארן באשאפן איז וועלט די
 האט נאט פינפטערניש. מיט באדעקט און וויסט און פוסט געווען

 אויפן געווארן. ליכטיק איז עם און — ליכט! ווערן זאל געטאן: זאג א
 האט טאג דריטן אויפן היטל. דעם באשאפן גאט האט טאג צווייטן

 האבן עם ):בשה(, ערד טרוקענער רער פון אפגעטיילט וואסער ראם זיך
 און תבואות גראזן, זייט, איין אויף טייבן און :מים געבילדעט זיך

 אויפן באוויזן זיך האבן טאג פערטן דעם אנדערער. רער אויף בוימער
 אין האבן טאג פינפטן אויפן שטערן. די און לבנה די זון, די הימל
 שווימען וואסער אין און פויגלען אלערליי פליען אנגעהויבן לופט דער

 אלערליי באוויזן ערד דער אויף זיך האבן טאג זעקסטן אויפן פישן.
 גאט מענטש. ערשטער דער סוף צום און באשעפענישן, לעבעדיקע

 און ערד הייפל א גענומען האט ער אזוי: מענטשן דעם באשאפן האט
 אים ביי גאט האט דערגאך גשמה; לעבעדיקע א אים אין אריינגעבלאזן

 פלייש שטיק דעם פון און זייט דער פון ריפ א ארויסגעגומען שלאף אין
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 געגעבן נאמען א ער האט מענטשן ערשטן דעם פרוי. די באשאפן
 און )ערד(, "אדמה" דער פץ געווארן באשאפן איז ער ודייל אדם,

 אלע פון מוטער די איז זי ווייל חוה, געהייסן האט פרוי ערשטע די
 געווארן באשאפן טעג זעקם אין איז אזוי )וזי(. מענטשן לעבעדיקע

 נאטור ניט־לעבעדיקע די צוערשט סדר: אזא אין וועלט גאנצע די
 די גראזן(, )בוימער, נאטור וואקסנדיקע די ווייטער וואסער(, )ערד,

 צולעצט און פיש( עופות, )חיות, נאטור באוועגלעכע און לעבעדיקע
 תורה די נאטור. גאנצער דער איבער הערשן דארף וואס מענטש, דער
 טעג, זעקס אין וועלט די באשאפן האט גאט ווי נאכדעם אז צו, ניט

 מענטש דער דארף דערפאר און אפגערוט, טאג זיבעטן אויפן ער האט
שבת. — וואך דער אין טאג איין אפרוען אויך

 נליקלעך געלעבט האבן חוה, און אדם מענטשן, פאר ערשטע די
 אלערליי געוואקסן זיינען■ עס וואו גארטן, שיינעם א ן, ־עד גן אין

 פון בוים דער צוויי, געווען זיינען בוימער די צווישן עסן. צום פירות
 האט גאט הדעת"(. )"עץ וויסן פון בוים דער און החיים"( )"עץ לעבן

 ניט נאר בוימער, אלע פון פרוכטן עסן מעג ער אז אדמען, אנגעזאגט
 אויפן פרוכט שיינע א דערזעען האט חוה' אבער וויסן. פון בוים פון

 זייער געווען איז דאם אויפגעגעסן; און אפגעריסן האט וויסן, פון בוים
 אדם ,פארזוכן; אויך זאל ער אדמען, איינגערעדט האט זי און געשמאק,

 האבן זיי געעפנט: אויגן די ביידן ביי זיך האבן דא געפאלגט. איר האט
 *פאר ניט פריער האבן זיי וואם דאס, פארשטיין און וויסן אנגעהויבן
 ארוס גייען זיי אז באמערקט, מאל ערשטן צום זיי האבן אזוי שטאנען.
 גע־ גיך אויף זיך האבן זיי שעמען; אנגעהויבן זיך האבן און נאקעט,
 מיטאמאל לייב. דאם צוגעדעקט און פייגנבלעטער פון גארטלען מאכט

 געגעסן האסטו "פארוואם גארטן: אין קול נאטם דערהערט אדם האט
 מיך האט ווייב "די געענטפערט: האט אדם בוים?" פארבאטענעם פונם

 וואס שלאנג, קלוגע די אז פארענטפערט, זיך האט חוה איינגערעדט";
 האט גאט און איינגערעדט. זי האט גארטן, אין ארומגעדרייט זיך האט

 דערמיט, ווערן באשטראפט וועסטו חוה, זינד, דיין "פאר געזאגט:
 וועסט אדם, דו, און קינדער; געווינען שמערצן מיט וועסט דו וואס
 וועסטו פנים דיין פון שוויים מיט ערד, די באארבעטן מי שווערער מיט

 דער צו אומקערן זיך וועסט דו ביז ברויט, דיין איר פון ארויסנעמען
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 פאר• טענטשן פאר ערשטע די זיינען נאכדעם טויט". דיין נאך ערד
 אין ארבעט שווערער טיט געמוזט האבן און גן־עדן פון געווארן טריבען

לעבן. זייער אונטערהאלטן ליידן
 קין זין: צוויי געווען זיינען חוה און אדם פון קינדער ערשטע די

 איינטאד פאפטוך. א חבל ערדארבעטער, אן געווען איז קין ל. ב ה און
 האט קין שטארקערער דער פעלד; אין צוקריגט ברידער די זיך האבן

 טערדער דער האט דא דערהרגעט. אים און הבלן אויף געווארפן זיך
 גע- האט קין הבל?" ברודער דיין איז "וואו קול: נאטם דערהערט
 שוטר ברודערם טיין ניט ראך בין איך ניט, ווייס "איך ענטפערט:
 פארברעך שרעקלעכן זיין פאר פארשאלטן קינען האט נאט )היטער(".

 פארוואגלט זיין לעבן גאנצן זיין וועט ער אז אנגעזאגט, אים האט און
 דאזיקער דער אין ערד. דער אויף רו קיין האבן ניט און ונד( )נע

 צווישן קאמף אלטער דער זייט איין פון אפ זיך שפיגלט דערציילונג
 פאפטוך, וואנדערנדיקן דעם און ערדארבעטער אייננעזעסענעם דעם
 און מענטש צווישן מלחמה אייביקע די — זייט אנדערער דער פון

פאלק. און פאלק מענטש,
 עס טעכטער. און זין קינדער, נאך געהאט האבן חוה און אדם

 דורות, גאנצע שפעטער מענטשן, משפחות גאנצע אויסגעוואקסן זיינען
 האט שטארקער דער חיות: ווי זיך צווישן זיי האבן נעלעבט אבער

 און אמת געווען ניט איז עס שוואבערן; דעם נעדריקט און נעשלאגן
 ביענגען באשלאפן גאט האט אזוינם זעענדיק ערד. דער אויף יושר

 זאל דור שלעכטער דער בדי ערד, דער אויף פארפלייצונג, א מבול, א
 האט גאט טענטשן. מין בעפערן א פאר פלאץ מאכן און אויפשטארבן

 נאטען טיטן מענטשן, ערלעבן איינציקן דעם נאר לעבן לאזן געוואלט
 הילצערנעם גרויפן א זיך "מאך געזאגט: אים האט און )נואח(, נוח

 טיט און הויזגעזינד דיין טיט אריין אחין גיי און )"תיבה"( קאסטן
 עופות". און חיות באשעפענישן, לעבעדיקע מין יעדער פון פאר איין
 און מבול דער אנגעהויבן זיך האט עם ווען און געטאן, אזוי האט נוח
 אויפגעהויבן תיבה די זיך האט געווארן, פארפלייצט איז ערד גאנצע די

 זיינען וואפערן די נאר ווי וואפערן. הויכע די איבער געשוואוטען און
 טיט און הויזגעזינד זיין טיט תיבה דער פון ארוים נוח איז אפגעפאלן,

 לעבעדיקע נייע א ווערן געבארן געזאלט האט זיי פון וואס חיות, אלע
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 אויף מבול קיין ברענגען ניט מער נוחן צוגעזאגט האט גאט וועלט.
 אלם וואלקנס, די אין רעגנבויגן דעם אויף באיריזן האט און ערד דער

 וועגן דערציילונג אזא — מענטשן. און גאט צווישן פרידן פון סימן א
 אזיע, פון פעלקער אלע צווישן פארשפרייט געוון איז וועלט־מבול א

 כדי דערקלערונג: א געגעבן דערצו מען האט תורה דער אין אבער
גוטן. א מיט פארבייטן דור שלעבטן א

 קינדער זייערע זיי, פון יפת. און חם שם, זין: דריי געהאט האט נוח
 מענטשן, מיט וועלט נייע א צעוואקסן זיך האט קינדם־קינדער און

 אויף גערעדט אלע האבן אנהויב פון פעלקער. און שבטים משפחות,
 איינמאל אנדערן. דעם איינער פארשטאנען גוט האבן און שפראך איין

 אנגעהויבן דארט האבן און בבל אין פארזאמלט מענטשן זיך האבן
 דאס היבול; צום דערגרייכן זאל שפיץ זיין וואס טורעם, הויכן א בויען
 ווייטן פון זעען זאלען זיי מענטשן, אלע פאר צייכן א זיין געזאלט האט
 דער בשעת אבער ערד. דער אויף זיך צעשפרייטן ניט און טורעם דעם

 בויער די זאך: אזא פאסירט האט געדויערט, לאנג האט וואם ארבעט,
 ניט האט איינער און שפראכן פארשיידענע אויף ריידן אנגעהויבן האבן

 בוי דער זיך האט דעמאלט רעדט. אנדערער דער וואס פארשטאנען
 דער אויף צעשאטן בבל פון זיך האבן מענטשן און אפגעשטעלט

 פארשיידענע אין פעלקער אויף צעטיילט זיך האבן זיי וועלט. גאנצער
 דריי נוחם פון שפראך. זיין אין גערעדט האט פאלק יעדער לענדער.

 שם, פון טיטן סע פעלקער: גרופעם דריי ארויסגעקומען זיינען זין
 געהערט האבן סעמיטן די צו ;פת. פון ן ט י ת פ י חם, פון ן ט י מ ה
 און אידן אראמייער, באבילאניער, אסיריער, פעלקער: אזיאטישע די

 די און )אבעסיניער( כושים די עגיפטער, די — חמיטן די צו אראבער;
 איי־ ווייסע די — .יפתיטן די צו אפריקע; אין פעלקער שווארצע

 דעם פון געשטאמט האט פאלק אידישע דאס פעלקער. ראפעאישע
 שטאמפאטער ערשטער זיין און )העברייער(, עברים שבט סעמיטישן

 אין דערציילט האבן מיד וועלכן וועגן העברי׳/ "אברהם געווען איז
געשיכטע. אונזער פון אנהויב
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גלות־בבל .12
 איינוואוינע" טייל נרעסטער דער איז ירושלים פון חורבן רעם נאך

 צעשאטן ניט אבער זיך זיי האבן דא בבל. קיין נעווארן פארטריבן
 ארטיקער רער טיט צונויפנעטישט ניט און לאנד גאנצן איבערן

 געבילדעט און שטעט עטלעכע אין באזעצט זיך האבן זיי באפעלקערונג;
 עטי> )פארטריבענע, "נולים" די )נעמיינדעם(. קהילות נעשלאסענע י

 פאר- זיך פלעגן זיי וואו תפילה־הייזער, זייערע נעהאט האבן גראנטן(
 )תהילים(, פסאלמען זינגען ביכער, הייליקע זייערע לייענען זאמלען,

 זיך זיי פלעגן געבעט ביים נביאים. און לערער זייערע פון רעדעם הערן
 נע• וואלטן זיי ווי אזוי ירושלים, פון זייט רער צו פנים טיטן שטעלן

 פאלקם־לידער, געזונגען דארטן האט מען בית־המקדש. אויפן קוקט
 ליד דאם ביישפיל צום פאטערלאנד, דעם ך נא בענקשאפט מיט פול
בבל": נהרות "על

 דער" געוויינט, און געזעסן טיר זיינן בבל פון טייבן די ביי
ציון. טאנענדיק

 אונזערע אויפגעהאנגען טיר האבן דארטן ווערבעם די אויף
 פידלען.

 לירער... אונז ביי נעפאדערט פאנגער אונזערע האבן דארטן
 לאנד? פרעמד א אין ליד נאטם זיננן טיר זאלן ווי אבער
 פארדארט זאל ירושלים, פארנעסן, דיך וועל איך אויב

האנט!... מיין ווערן
 נרופעס טיט נעטראפן "נולי־יחודה" נייע די זיך האבן בבל אין

 פארטריבן אטאל זיינען וואם "נולי־ישראל", די פון אוראייניקלעך
 זיך האבן פרעמד דער אין בבל. און אשור קיין שומרון פון געווארן

 אין זיך האט אזוי טלוכות. אידישע צוויי פון רעשטן צונויפגענאסן
 געלעבט האט טען ישוב. אידישער גרויסער גאנץ א געשאפן בבל

 עטלעכע האנדל. און מלאכה ערדארבעט, טיט באשעפטיקט זיך רואיק,
 טיט דניאל ירושלים, אין הייזער אריסטאקראטישע פון קינדער אידישע

 באבי. גרויסן דעם פון הויף ביים נעוואוינט האבן חברים, דריי זיינע
 זיי האט נבוכדנצאר אז דערציילט, טען נבופדנצאר. קיניג לאנישן
ווען אץ אפגאט, באבילאנישן צום בוקן זיך זאלן זיי געהייסן, אטאל
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 הדעגעס׳יקן $ אין אר-־ייגעווארפן ־׳יי גזע: האט אפגעזאגט, זיך האבן זיי
 זיינען יונגעלייט די נס: א געטראפן זיך האט דא אבער קאלך־אויוון;

 דא אפנעברענט. ניט האר די אפילו אומבאשעדיקט, פייער פון ארוים
 און נאט, אידישער רער איז נרוים ווי פארשטאנען, נבוכדנצאר האט
נאטם־דינסט. מישן צום קינדער אידישע צווינגען אויפגעהערט האט

 רער געלעבט דארטן האט גלווז־בבל פון צייט ערשטער אין־רער
 טיט נאך אוועקגעפירט אהין אים האט מען יחזקאל. נביא אידישער

 פון געפאנגענע גרופע ערשטער דער אין יחויכין קיניג יונגן רעם
 *פאר די פון פירער גייסטיקער רער געווארן איז יחזקאל ירושלים.
 ווי זיי לערנען טרויער, זייער אין טרייסטן זיי פלעגט ער טריבענע;

 פאלק. אייגענעם דעם געטריי בלייבנדיק לאנד פרעמד א אין לעבן צו
 זיף האט "עם חלום: נביאישן אזא דערציילט זיי ער האט איינמאל

 פול טאל, א אין פארטראגן מיך און ווינט שטארקער א אויפגעהויבן
 צע־ די זיף האבן מיטאמאל מענטשן; פארשטארבענע פון ביינער מיט

 האט זיי אויף אנדערע, די צו איינע צורוקן אנגעהויבן ביינער שאטענע
 לע־ א זיי איז אריין איז עם און הויט, און פלייש ארויפגעצויגן זיף

 טאפע א פים די אויף געשטעלט זיך האבן עם און — גייסט בעדיקער
 האב און זיי, זיינען ווער נעפרענט, האב איך מענטשן. לעבעדיקע
 זיך, קלאגן זיי קינדער; אידישע זיינען דאם נאט: פון קול א דערהערט

 איך אבער פאלק, געשטארבן א ביינער, אויסגעטריקנטע זיינען זיי אז
 מיין מיט זיי באלעבן און צונויפזאמלען ביינער צעווארפענע די וועל

 וועלן זיי און לאנד, זייער אין צוריק ארויספירן זיי וועל און גייסט,
פאלק". מיין זיין ווידער

 נע־ שוין איז נבוכדנצאר יאר. פופציק כמעט אריבער זיינען עם
 אויפצוהאלטן כדי שוואך צו געווען זיינען נאכפאלגער זיינע שטארבן,

 געוואלטיקער רער אימפעריע. באבילאנישע די ווי מלוכה, גרויסע אזא
 מיטל־ אין צעפאלן. אננעהויבן זיך האט לענדער פארשידענע פון בונד
 זייער פערסער; די — פאלק שטארק ניי א באוויזן זיך האט אזיע

 בי• לענדער סך א אפגענומען האט )קידום( ש ר ו כ פירער העלדישער
 הויפט־ דער צו געטאן לאז א ענדלעך זיך און הערשער באבילאנישע די

 דיקע מיט באפעסטיקט שטארק נעווען איז שטאט די בבל. שטאט
 איז בלשאצר קיניג באבילאנישער דער און ארום, און אדום ווענט
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 אין אריינדרינגען. ניט שטאט אין וועט פיינד דער אז זיכער, געווען
 פריילאכע געמאכט רואיק, געזעסן זיך מען איז פאלאץ קיניגלעכען
 איינמאל מלחמת. בלוטיקער דער וועגן פארגעסן געוואלט אץ מאלצייטן

 ביז סעודה; ,גרויסער א אויף געסט פיל איינגעלאדן בלשאצר האט
 נילדערנע די פון וויין געטרונקען מען האט נאכט דער אין שפעט

 פון בית־המקךש אין אנגערויבט אמאל האט נבוכדנצאר וואס כעכערם,
 האנט א באוויזן זיך האט לעגענדע, די דערציילט עם ווי דא, ירושלים.

 ווערטער, עטלעכע סעודה־זאל פון וואנט דער אויף אנגעשריבן האט און
 דעם גערופן האט מען איבערלייענען. געקענט ניט זיי האט קיינער ■דואם

 אראמעאישע די איבערנעלייענט באלד האט ער און דניאל, חכם אידישן
 דער• ער האט דאס צעטיילט"; און אפגעוואויגן "געציילט, ווערטער:

 הערשאפט, דיין פון טעג די זיינען געציילט אזוי: קיניג דעם קלערט
 מלוכה דיין איז צעטיילט און מעשים שלעכטע דיינע אפנעוואויגן

 געווארן. מקוים באלד טאקע איז נבואה די פעלקער. פיינדלעכע צווישן
 שטאט אין אריינגעריסן פערסער די זיך האבן נאכט זעלביקער דער אין
בלשאצר. קיניג דעם געהרגעט האבן און

 קיניג איצט איז פורש אז געווארן, אויסגערופן איז לאנד נאנצן אין
 דעם באגעגנט פרייד מיט האט באפעלקערונג אידישע די בבל. פון

 אין געלעבט דאן האט וואם נביא, גרויסער א הערשער. פערסישן נייעם
 אויסגערופן האט ר(, טע יי וו צ דער ישעיה אים רופט )מען .בבל
 שטאט דער אן זאג פאלק. מיין טרייסט "טרייסט, נאט: פון נאמען אין

 געגעבן האב איך פארביי... שוין איז צייט שווערע די אז •ירושלים,
 וועט ער ישראל... פאלק ליבן מיין צוליב מאכט גרויסע די כורשן

 זייער איז כורשן געפאנגענע". מיינע באפרייען און שטאט מיין אויפבויען
 האפענונגען, אזוינע אים אויף לייגן אידן די וואס געווארן, געפעלן

 צוריק יהודה מלכות פון געפאנגענע די אפלאזן צוגעזאגט האט ער און
 ווילן וואס די אז באפעל, א ארויסגעלאזט האט ער לאנד. זייער אין
 הרובע די אויפבויען ווידער דארטן מעגן יהודה קיין אומקערן זיך

 זאל מען געהייסן, האט ער בית־המקדש; רעם און ירושלים שטאט
 אפגעבן אץ אוצרות קינינלעכע זיינע פון געלט ארויסגעבן רערויף
 בית• אין אנגערויבט האט נבוכדנצר וואס כלים, טייערע אלע צוריק

 קיין וועג אין געלאזט זיך האבן אידן טויזנט צענדליקער המקדש.
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 פץ אייניקל אן ,ל ב ב ו ר ז פירשט דעם פץ פירונג דער אונטער יהודה,
 טיט זיי זיינען בבל אין געפאנגענשאפט יאר פופציק נאך יהויכין. מלך

 געזונגען דעם וועגן מען האט שפעטער אהיים. צוריק געגאנגען פרייר
תהילים(: )אין ליד שיינע ראם

ציון, פון געפאנגענע די אומגעקערט האט גאט אז
 געוועזן, חלום אין ווי אזוי מיד זיינען

מוי? אונזער פול געווען איז געלעכטער פריילעכען מיט
געזאנג. מיט צונג אונזער און

הערשאפט פערסישער אונטער יהודה .13

 זיי האבן יהודה, קיין אומגעקערט זיך האבן פארטריבענע די ווען
 נאך זיך האבן ערטער ארומיקע די און ירושלים לאגד. חרוב א רערזעען

 באזעצט זיך האבן פראווינצן די אין חורבן; דעם נאך אויפגעבויט ניט
 עמונים מואבים, )אשדודים(, פלישתים פעלקער: פרעמדע פון מענטשן

 ארימע געוואוינט האבן זיי צווישן שומרונים; האלב־אידישע די און
 פרעמרע די מיט צונויפגעמישט אפט זיך האבן וואס משפחות, אידישע

שפראך. זייער אין גערעדט און
 און זרובבל פירשט דער גולי־בבל, אנגעקומענע די פון פירער די

 און אויפצולעבן כדי אז פארשטאנען, האבן יהושוע, גדול כוהן רער
 הויפטשטאט די אויפבויען צוערשט מען מוז פאלק דאם פאראייניקן

 אויף רעגירונג. נייע א דארטן שאפן און בית־המקדש דעם טיט ־רושלים
 אן אויפגעשטעלט בית־המקדש אלמן פון פלאץ אויפן מען האט גיך

 פאר גרונדשטיינער לייגן אנגעחויבן און קרבנות פאר )מזבח( אלטאר
 ביי מיטלען געפעלט האבן בנין גרויסן א צו ווייל טעמפל, קליינעם א

 מענטשן געקומען זיינען יום־טוב ראזיקן דעם צו פאלק. פארארימטן רעם
 די )תהילים(, פסאלמען געזוננען האבן כוהנים די שטעט, אלע פון

 רעדעם. פייערדיקע זייערע מיט פאלק דאס באגייסטערט האבן נביאים
 אלטע געשטאנען זיינען דערביי אבער שימחה. די געווען איז גרוים
 שלומה פון בית־המקדש ערשטן דעם געזעען נאך האבן וואס לייט,

 איז "גאטסהויז" נייעם דעם פון פוגדאמעגט דער געוויינט: און המלך,
 שוין האט מען און אלטן, דעם מיט פארגלייך אין קליין זייער געווען
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 קליי- רער אפילו אבער פארביי. איז גלאנץ אמאליקער דער אז געזעען,
 גע- זיינען שומרונים די צרות. גרויסע מיט אנגעקומען איז בנין נער

 בית- רעם בויען צוזאמען "לאמיר געזאגט: האבן און זרובבלען צו קומען
 גע• זיי האט מען ווייל אפגעזאגט, זיי האט זרובבל אבער המקדש".

 הערשער פערפישע די צו געגאנגען זיי זיינען אידן. האלבע פאר האלטן
 פערפער די קענן אויפשטאנד אן צו גרייטן אידן אז געמסרט, האבן און
 אויף זיך האבן בוי־ארבעטן די ירושלים. שטאט די באפרייען צו כדי

 צוריק- דעם נאך יאר צוואנציקסטן אין ערשט אפגעשטעלט; צייט א
 "בית פון חורבן נאכן יאר זיבעציקסטן אין און בבל גלות פון קומען

 דער בית־המקדש, צווייטער דער געווארן פארטיק איז ראשון"
שני". "בית

 גרויסעד דער פון פראווינץ א געווארן איז וואם יהודה, לאנד דאם
 אנשטאט געהאט. ניט קיניג אייגענעם קיין האט אימפעריע, פערסישער

 פארשטייער א גדול, כוהן א געשטאנען פאלק פון בראש איז מלך א
 גדול כוהן דער איז טויט זרובבלם נאך רעליגיע. אידישער דער פון

 פון פירער איינציקער דער געבליבן צדוק בן יהושוע )גרוים־פריסטער(
 קינדס-קינדער, און קינדער זיינע געהערשט האבן אים נאך און פאלק,

 אין ארדענונג רעכטע קיין אבער משפחה. צדוקם פון גדולים כוהנים די
 געווען ניט נאך איז ירושלים הויפטשטאט די געוועזן. ניט נאך איז לאגד

 פרעמדע מויערן; מיט ארום באפעסטיקט ניט און אויפגעבויט צוריק
 ניט באפעלקערונג. די רויבן און אריינרייסן אהין זיך פלעגן באנדעם

 ווייניקע נאר ווייל תורה, דער פון געזעצן די געפאלגט האבן אידן אלע
 לייענען געקענט האבן — געלערנטע און נביאים כוהנים, די — מענטשן

 א״יפגע־ לאנג שוין האט פאלק דאס ביכער. הייליקע די פארשטיין און
 געבליבן איז וואם שפראך, העברעאישער אלטער דער אין ריידן הערט

 מלוכה־ פערסישער דער אין גערעדט האט מען בוך־שפראך: א נאר
 ארדע־ שאפן צו כדי געדארפט, מען האט איצט ארמיש. — שפראך

 געזעצ־ נאציאנאלן זיין מיט פאלק דאם מאכן באקאנט לאנד, אין נונג
 מעג מען וואס זיך, פירן צו ווי וויסן זאלן אלע כדי תורה, דער בוך,
 צוויי דערפילט האבן אויפגאבע דאזיקע די ניט. טאר מען וואס און

 א ך ז פערסיע: און בבל פון געקומען זיינען וואס מענטשן, גרויסן
ה. נחמי און
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 איז וואם קהילה, אידישער דער אין געלערנטער א געווען איז עזרא
 א־מ־ זיך האבן נעפאננענע ערשטע די ווי נאכדעם בבל, אין בעבליבן
 ער ווייל הסופר", "יעזרא געהייסן האט ער זרובבלן. טיט אהיים געקערט

 און תורה רער פון ביכער הייליקע די איבערשרייבן און זאמלען פלעגט
 ביים תקיף גרויסער א געווען איז נחמיה פאלק. אין זיי פארשפרייטן

 שושן הויפטשטאט דער אין ארטאקסערקס קיניג פערסישן פון הויף
 ירושלים קיין פארן צו קיניג פון פולמאכט באקומען האבן ביידע )סוזי(.

 ריב־ און באאמטע אידישע אנשטעלן ארדענונג, דארטן שאפן צו און
 אידישן פון נעזעצבוך ראם אלם תורת־מושה די אויסרופן און טער

 אידן גרופע גרויסער א טיט ירושלים קיין געקומען איז עזרא פאלק.
 פון פלאץ אויפן פאלקם־פארזאמלונג א צונויפנערופן האט און בבל פון

 נאך אז דערמאנט, ער האט רעדע פייערדיקער א אין בית־המקדש.
 ניי א פירן אנהויבן פאלק דאס שוין דארף צרות איבערנעלעבטע אלע

 זיך אויסמישן ניט און תורה, הייליגער דער פון געזעצן די לעבן,־לויט
 נע־ האבן וואם יענע, אז געפאדערט, האט ער פעלקער. פרעמדע טיט
 פיל אין צעשיידן. באלד זיי טיט זיך זאלן פרויען, אידישע ניט האט

 ביטערער א געהערט זיך האט עם געטאן; אזוי מען האט משפחות
 שיידן געמוזט זיך האבן טוטערם וואו הייזער, אזעלכע אין יאמער

 קרבן שווערער א נעווען איז דאם קינדער. און מענער זייערע מיט
פאלק. אידישן פון נאנצקייט און ריינקייט רער צוליב

 מויערוואנט א בויען אנגעהויבן קומען זיין נאך באלד האט נחמ;ה
 האבן מענטשן טויזנטער שמאט. די באפעסטיקן צו בדי ירושלים, ארום

 אנפאלן אפט זיי אויף פלעגן ארבעט דער ביי שטיינער. די נעלייגט
 די אבער פעלקער, פרעמדע די פון שונאים, אנדערע און שומרונים די

 אפנעטריבן. אנפאלער די האבן און באוואפנט נעווען זיינען ארבעטער
 נחמןה און עזרא האבן פארטיק, געווען שוין איז פעסטונג־וואנט די ווען

 פאר־ האט עזרא פאלקם־פארזאמלונג. נרויפע א צונויפגערופן ויידעו־
 א פון כתב רעם דערנאך און תורה דער פון קאפיטלעך געלייענט

 געזעצן די פאלגן וועלן זיי אז געבן, נעדארפט האבן אלע וואם שבועה,
 די פון עלטפטע די געחתמעט זיך האבן כתב דעם אויף תורה. רער פון

 וואם תורה, די אפצוהיטן געשווארן פאלק דאם האט אזוי פאמיליעס.
מלוכה־געזעצבוך. א געווארן איז
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 יידישן פ־ן געווארן אפגעשטויסן זיינען וואס שומרונים, די
 גריזים, בארג אויפן טעמפל באזונדער א אויפגעבויט זיך האבן פאלק,
 א פאר הורה די געהאלטן אויך האבן זיי שכם. שטאט דער ארום

 זיינען זיי אנדערע. געווען זיינען מנהגים זייערע אבער בוך, הייליק
פאלק. אידישן דעם פיינדלעך שטענדיק געבליבן
 לאגד דאם אויפגעבויט ווידער זיך האט עם רוען צייט, יענער אין
 גרויסער דער פון לענדער אנדערע אין אויך געלעבט יידן האבן יהודה,

 בא־ שטעט, עכט־פערסישע די אין און בבל אין אימפעריע: פערסישער
 געטראפן איינמאל זיך האט דא שושן. הויפטשטאט דער אין זונדערם

 איזגעחעןא )קסערקם( אחשורוש קיניג פערסישן דעם ביי מעשה. אזא
 ער זאגט איינמאל אידן. געהאט פיינט זייער האט וואם המן, מיניסטער

 אומע־ איז וואס אידן(, )די פאלק א דא איז לאגד דיין "אין קיניג: צום
 ביי ירי אנדערש גאר זיינען געזעצן זייערע צעשפרייט, און צעזייט טום

 גיב ווילסט, דו אויב ניט. זיי פאלגן געזעצן דיינע און פעלקער אנדערע
 בא־ אזא האט אחשורוש טויטן". אידן אלע זאל מען בעפעל, א ארויס

 א אין געפונען זיך האבן פערסיע אין אידן די און ארויסגעגעבן, פעל
 אנגע־ די פון איינער הילף צו געקומען איז דעמאלט סכנה. גרויסער

 קיניג־ צום נאענט געווען איז וואס מרדכי, שושן, אין אידן זעענע
 שייג־ גרויסער איר צוליב איז ר, ת ם א קרובה, יונגע זיין הויף. לעכן
 איג־ האט זי ווייבער; אחשורושעס פון אייגע קיגיגין, א געווארן קייט

 אוט־ רעם ויעגן געזארגט ניט האט און פאלק איר אויף פארגעסן גאנצן
 זי אז דערמאנט, מרדכי איר האט דא אים. אויף קומט וואס גליק,

 קיניג דעם בעטן ניט וועט זי אויב און פאלק אידישן פון אליין שטאמט
 פארפאלן אויך זי וועט באפעל, מערדערישן זיין צוריקנעמען זאל ער

 דערשראקן זיך האט אסתר משפחה. אידישער גאנצער איר מיט ווערן
 מען אויב און קינד, אידיש א איז זי אז קיניג, דעם געזאגט האט און

 זי האט דערביי טויטן; אויך זי מען וועט באפעל, זיין אויספירן וועט
 המן מענטש שלעכטער א פאר וואס אחשורושן, פארשטיין צו געגעבן

 א פאר וואם פארשטאנען, קיגיג נארישער דער האט דענסטמאל איז.
 המנען רשע רעם זאל מען געהייסן האט ער אנגעטאן; האט ער ^רה

 זייערע שלאגן און זיך באוואפענען ערלויבן אידן די און אויפהענגען
 צום טויט. פון געווארן געראטעוועט אידן טויזנטער זיינען אזוי פיינד.
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 איינגעפירט שפעטער טען האט ישועה דאזיקער דער פין אנדענק
פורים. נאטען דעם טיט אדר, חודש אין יום־טוב א

 ם, מצרי אין אויך געווען צייט יענער אין איז קאלאניע אידישע א
 ־אס אימפעריע. פערסישער דער פון טייל א געווארן דאן איז וואט

 האבן וואט סאלדאטן, אידישע יענע פון קינדט״קינדער די געווען זיינען
 פון טויט דעם און חורבן גרויטן דעם נאך יהודה לאנד דאם פארלאזן

 ירם;הו. נביא דעם מיט צוזאטען מצרים קיין אוועק זיינען און גדל;חן
 מצרים, פון דרום־גרעניץ דעם אויף באזעצט זיך האבן זיי פון טייל א

 און העלפאנט־שטאט(, )די ע נ י ט נ א פ ע ל ע פעסטונג־שטאט א אין
 זיך האט קהילה אידישע די ארמי? עגיפטישער דער אין געדינט האבן

 טיט בית־הטקדש, פון טוסטער דעם נאך טעמפל, קליינעם א אויטגעבויט
 דער אין האבן און אראטעאיש גערעדט האבן זיי קרבנות. און כוהנים

ירושלים. אין ברידער זייערע צו בריוו נעשריבן שפראך דאזיקער

)ת;רה־נביאים־כתובים( תנ״ך דער כוהנים־רעגירונג• .14

 אין הערשאפט פערטישע די געדויערט האט יאר הונדערט צוויי
 אין צייט(. אונזער פאר יאר 2300 ביז 2500 פון )לערך יהודה לאנד

 האט וואט פחה, א גובערנאטאר, פערטישער א געזעטן איז פאלעסטינע
 נעזארנט און באפעלקערונג דער ביי מלוכה־שטייערן די אויפגעמאנט

 זיינען לעבן אינווייניקסטן זייער אין לאגד. אין ארדענונג און רו וועגן
 געווען איז נעזעצבוך זייער ווי אזוי זעלבשטענדיק. און פריי געווען אידן

 פון געווארן נעגעבן זי איז פאלקס־גלויבן דעם לויט וואט תורה, די
 די האבן געדארפט לאגד אין טאכט די האבן רבנו, מושח דורך נאט

 ירושלים. אין טעמפל הייליקן פון גדולים כוהנים די פירער, נייסטלעכע
 כוהן־ ערשטן דעם פון נעשטאטט האט וואט ק, ו ד צ משפחה דער אין

 זון. צום פאטער פון אריבערגיין מאכט די פלענט בן־צדוק, יהושוע גדול
 )עלטכטע, זקנים פון ראט א זיך ארום געהאט האט גדול כוחן דער

 פון ענינים די וועגן זיין ט:שב זיי טיט זיך פלעגט און טענטשן( חשובע
 די נעהאט האבן פארוואלטונג דער אויף איינפלוס גרויסן א קהילות. די

 דעב דערקלערן פלעגן וואט "סופרים", די שרייבער, אדער געלערנטע
די טיט צוזאמען "זקנים" די תורה. דער פון געזעצן די פאלק
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 געהייסן האט וואס פאלקס־ראט, גרויסן א געשאפן האבן "סופרים'׳
 רער פץ פראגן וויכטיקסטע די באטראכטן פלעגט אץ הגדולה" "כנסת

פארוואלטונג.
 פארזיכטיק "זייט געווען: איז הגדולה כנסת דער פון לאזונג דער

 א מאכט און לערנער מער וואס אויף שטעלט געריכט, פון זאכן אין
 ערלעכע באשטימען זאל מען הייסט דאם — תורה", דער ארום צוים

 אלע כדי לייט, יונגע און קינדער פאר שולן שאפן זאל מען ריכטער,
 פון געזעצן די אפהיטן זאל מען און שרייבן, און לייענען קענען זאלן
 ארויס• האט הגדולה כנסת די לעבן. צום זיי צופאסן און תורה דער

 פון סדר דער שטאמט איר פון אז זאגט, מען געזעצן; נייע ריי א געגעבן
 דער וואם עשרה'/ "שמונה און ישראל" "שמע תפילות די דאווענען,

 ביתי אין זיינען תפילות די טאג. יעדן זאגן געווען מחויב איז איד
 אין אבער קרבנות, פון סדר אלטן דעם צו צוגאב א נאד געווען המקדש

 רער איז תפילה־הייזער( )פארזאמלונג־הייזער, "בתי־הכנסת" קליינע די
 קאפיטלעך לייענען און דאווענען פון באשטאנען גאטם־דינסט גאנצער

 אין שולן: די אין לערנען דאם געווען איז וויכטיקער תורה. דער פון
 אין לייענען געקענט האבן מענטשן געציילטע נאר ווען צייטן, יענע

 פאלקסמענטש יעדער אז געזארגט, "סופרים" אידישע די האבן שרייבן,
 אין אויפגעהאלטן האט דאס תורה. די לייענען קענען און לערנען זאל

 די ווען צייט דער אין עברית, שפראך, שריפטלעכע אלטע די פאלק
 וועלכער אויף ש, י א ע ם א ר א געווען איז לעבן אין אומגאנג־שפראך

 פערסישער דער פון לענדער אלע אין געשריבן און גערעדט האט מען
 האנט־ נייע א צוגעפאסט סופרים די האבן שפראכן ביידע צו מלוכה.
 — מרובע" ״כתב אדער שריפט(, )אסירישע אשורי" ״כתב שריפט:

 תורות כפרי געשריבענע אין זיי באנוצט מען וואם קוואדראט־אותיות,
טאג. היינטיקן ביז ספרים געדרוקטע און

 די תלמידים, זיינע און הסופר עזרא רעפארמאטאר גרויסן דעם פון
 ביבל־ליטעראטור, אלטער אונזער פון סדר דער שטאמט "סופרים",

 כתובים און נביאים תורה, טיילן: דריי פון באשטייט וואם
 משך אין האבן עם וואס אלץ, געזאמלט האט עזרא תנ״ך(. )געקירצט

 גע־ פון מחברים און נביאים כוהנים, די געשריבן יארן הונדערטער פון
און טעקסטן פארגרייזטע די אויסגעבעסערט האט שיכטע־ביכער,
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 האט ער האנטשריפטן. שטיקלעך פון ווערק גאנצע צונויפגעשטעלט
 ביכער: פינף אין תורה רער פון טעקסט גאנצן רעם צונויפגעשטעלט

 רער פון באשאפונג רער וועגן דערציילט ווערט עם וואו ,ת י ש א ר ב (1
 אין פאלק אידישן פון לעבן רעם וועגן און אבינו אברהם ביז וועלט

 יעקוב; און •יצחק אברהם, )פאטריארכן(: אבות די פון צייט רער
 פון קנעכטשאפט רער וועגן דערציילט ווערט עם וואו שמות, (2

 געבאטן די וועגן מושהן, דורך אויסלייזונג זייער און מצרים אין אידן
 תורה; דער פון געזעצן וויכטיקסטע אנדערע און סיני בארג פון

 אין גאטס־דינסט וועגן געזעצן — "תורת־כוהנים" אדער ויקרא (3
 פא־ דער אין מענטשן דעם פון אויפפיר און ימים־טובים בית־המקדש,

 וואג־ די פון באשרייבונג א — במדבר (4 געזעלשאפט; און מיליע
 אדער דברים (5 פירונג; מושהס אונטער מדבר אין דערונגען

 מען וואס בוך, יענעם — תורה( )איבערגעחזרטע ה ר ו ת ־ ה נ ש מ
 מארא־ הויכע צייטן: יאשיהוס מלך אין בית־המקדש אין געפונען האט
 מושה פון פארם דער אין און נביאים די פון גייסט אין געזעצן לישע
 ביז נאך הייסן ביכער פינך דאזיקע די טויט. זיין פאר צוואה רבנום
פינף(. פון )גרופע חומש היינט
 האבן ארבעט עזראם געפירט ווייטער האבן וואס "סופרים", די

 דער־ וואם ביכער, היסטארישע די ארדענונג אין געבראכט
 זיך האבן אידן ווען צייט, דער פון פאלק אידישן פון נעשיכטע די ציילן

 די בבל; גלות און ירושלים פון חורבן ערשטן ביזן כנען, אין באזעצט
 טיילן: פיר פון באשטייען און ראשונים" "נביאים הייסן ביכער דאזיקע

 די קומען זיי נאך "מלכים". און "שמואל" "שופטים", און "יהושוע"
 גרויסע דריי פון רעדעם מיט ביכער פופצען — אחרונים״ ״נביאים
 )הושע, נביאים קלענערע צוועלף פון און יחזקאל( ירמיה, )ישעיה, נביאים

מלאכי(. זכריה, חגי, צפניה, חבקוק, נחום, מיכה, יונה, עובדיה, עמום, יואל,
 אפטיילונגען צוויי ערשטע די זיינען דאס — ״נביאים״ און ״תורה״

 כתובים, הייסט אפטיילונג דריטע די ך. " נ ת אדער ל ב י ב דער פון
 וואם ווערק, פארשיידענע אריין גייען אהער ליטעראטור. שריפטן,

 די און עזרא פון צייט דער אין פארטיק געווען שוין איז זיי פון טייל א
 שפעטערע אין געווארן געשריבן איז טייל אנדער דער און סופרים,

 זאמלבוך גרויסער דער געהערט שריפטן עלטערע די צו צייטן.
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 וואס )פסאלמען(, תפילות און )לידער( שירים רעליגיעזע — ״תהילים״
 טייל א שולן; די אין און בית־המקדש אין זיננען מען פלעגט זיי פון פיל
 פאר• זיינען זיי ווייל המלך, דויד פון נאמן דעם טראגן פסאלמען די פון

 דריקן פסאלמען די לעבן. זיין פון מאמענטן פארשיידענע מיט בונדן
 אז נשמה, מענטשלעכער דער פון פריידן און ליירן די טיף אזוי אויס
 תפילות. קריסטלעכע די אין אויך אריינגענומען שפעטער זיי האט מען
 פון נאמען דעם מיט פארבונדן זיינען "כתובים" די אין ביכער דריי

 וואו אידיליע, וואונדערשיינע א — השירים״ ״שיר (1 המלך: שלומה
 וואם שולמית, דארף־מיידל יוננער א פון ליבע די באזוננען ווערט עם

 זיך צונויפקומען און פאלאץ המלכס שלומה פון ארויסרייסן זיך וויל
 משלים — שלומה״ משלי (2 פאסטוך; געליבטן איר מיט פעלד אויפן

 קלויע און לעבן פון ערשיינונגען אלערליי וועגן שפריבווערטער און
 באטראבטוננען טרויעריקע — ״קוחלת" (3 פירן; זיך זאל מען ווי עצות,
 קען וואם מענטשן, דעם פון נישטיקייט דער ווענן טויט, און לעבן וועגן

 געדאנקען אזעלכע זיין. נליקלעך און אמת דעם וויסן ניט קיינמאל
 דער ווי דערציילט, ווערט עם וואו "איוב", כוך אין אויך קומען
 באלוינט צו אנשטאט נאט, פון באשטראפט געווארן איז איוב צדיק
 נאט, מיט אוים זיך טענהט ער ווי און מעשים, נוטע זיינע פאר ווערן

 קליינע דריי קומען ווייטער וועלט. דער אויף נערעכטיקייט פאדערט
 אייף טרויער־לידער — ״איבה״ "מגילות": גערופן ווערן וואס ספרים,

 פון זיי שטאמען טראדיציע דער לויט וואס ירושלים, פון חורבן דעם
 און המן אחשורוש, פון מעשה דער ווענן — ״אסתר״ הנביא; ירמיהו
 שופטים. די פון צייט רער אין דארף־לעבן פון בילד א — ״רות״ מרדכי;

 בא־ א — ״דניאל״ בוך שפעטערע דאס געהערט ביכער נביאישע די צו
 באבילא־ דער וואס דעם, פון שפראך אראמעאישער דער אין שרייבונג

 אלע פון גורל דעם וועגן חלום אין נעזעען האט דניאל צדיק נישער
 הער" נריכישער פון צייט דער ביז פאלק אידישן רעם פון און מלוכות
 היסטארישע זיינען "כתובים" די פון ביבער דריי לעצטע די שאפט.

 וואס דעם, וועגן דערציילן נחמיה" "ספר און עזרא" "ספר כראניקעם:
 בוך דאם און פאלקס־פירער, ביידע דאזיקע די אויפנעטאן האבן עם

 פון בית־דויד, מלכי די וועגן כראניק א נרונד אין איז הימים" "דברי
צדקיהג ביז המלך דויד
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פטאלעמייער הערשאפט: גריכישע .15

 האט צייט אונזער פאר יאר הונדערט צוואנציק אדן צוויי אריס
 פדן געביטן. אינגאנצן מזרח־לענדער די אין לאגע פאליטישע די זיך

 טיט ארויס איז אייראפע, אין לאנד געבילדעטסטן רעם גריכנלאנד,
 )מא־ מוקדון אלכסנדר העלד גרויסער דער ארמיי מעכטיקער א

 פון לענדער אלע איינגענומען צייט קורצער א אין האט און קעדאנער(
 דארטן האט ער ים. מיטללענדישן ביים ליגן וואס אפריקע, און אזיע

 הערשער אויפגעשטעלט און הערשאפט פערסישע די אראפגעווארפן
 פאלקם־ א קריגפירער. זיינע פון

 ווען אז דערציילט, לעגענדע
 טיט צוגעגאנגען איז אלכסנדר

 צו איז ירושלים, צו חיל זיין
 כוהן דער אנטקעגן ארויס אים
 כוהנים אנדערע טיט ברוע גדול
 רער פון לייט חשובסטע און

 ריי־ אלכסנדר, נאר ווי שטאט.
 רער־ האט פערד, א אויף טנדיק

 דעפוטאציע, אידישע די זעען
 און אראפגעשפרונגען ער איז

 כוהן פארן פארנייגט זיך האט
 קריגסלייט ארומיקע די :רול.
 פארוואס נעפרעגט, אים האבן

 אי־ דעם כבוד אזא אפ ער ניט
 אלכסנדר האט פריסטער, דישן

מרקדון אלכסנדר .19

 גע־ האב און מאקעדאניע־ אין נעווען נאך בין איך "ווען געענטפערט:
 אין איינמאל מיר זיך האט מזרח־לענדער, די אייננעטען ווענן טרוימט

 מיד האט און גדול, כוהן דאזיקן דעם ביי ווי געשטאלט, אזא באוויזן חלום
 ווידער איך זע איצט ציל; מיין דערגרייכן וועל איך אז פאראויסגעזאגט,

 גאט, פאר זיך פארנייג איך און וואר דער אויף געשטאלט זעלביקע די
 ירושלים, אין אריין איז אלכסנדר ווען אים". דורך גערעדט האט וואם
גאט. אידישן דעם קרבן א געבראכט און בית־המקדש דעם באזוכט ער האט
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 *אוב פרייוויליק זיך תאט באפעלקערוגג אידישע די וואס דערפאר
 תאט זי וואם פרייהייט, די איו געלאזן אלכסנדר האט טערגעגעבן,

 פאר־ זיין געהייסן האט ער הערשאפט. פערסישער דער אונטער געהאט
 שווערע טיט דריקן ניט אידן די זאל ער פאלעסטינע, אין וואלטער
 אפגע" אים האבן אידן די באגיין. גוט זיי טיט זיך זאל און שטייערן

 אין געבארענע אינגלעך, זייערע אלע האבן זיי וואם דערמיט, דאגקט
 האט מוקדון אלכסנדר ווען אלכסנדר. געגעבן נאמען א יאר, יענעם

 האנדל־שטאט גרויסע די געגרינדעט דארטן האט און מצרים איינגענוטען
 און גריכן טיט באזעצט זי ער האט )אלעקסאנדריע(, אלכסנדריה

בירגער־רעכט. גלייכע געגעבן זיי און אידן טיט
 זיך צווישן צעטיילט גענעראלן זיינע האבן אלכסנדר פון טויט נאכן

 איז לאגאם )תלמי( פטאלעמיי איינער לענדער. איינגענומענע די
 אפגענומען ער האט יהודה לאגד דאס מצרים. פון הערשער געווארן

 אין ירושלים שטאט די באלאגערט האט ער גענעראל: אנדער אן ביי
 געקענט ניט זיך האט באפעלקערונג אידישע די ווען שבת״טאג, א

 *אוועק דארטן פון און שמאט אין אריין איז געורער, טיט פארטיידיקן
 האט צייט זעלבער דער אין אלכסנדריה. קיין טענטשן סך א געפירט

 פאר געמאכט ק וו ע ל ע ס קריגפירער גריכישער אנדער אן זיך
 עס וואו )בבל(, טעסאפאטאמיע און קליין־אזיע סיריע, אין הערשער א

 געווארן איז הויפטשטאט זיין אידן. סך א געוואוינט אויך האבן
 גרויסע צוויי נעבילדעט זיך האבן אזוי )אנטיוכיה(. אנטיאכיע

פטאלע די משפחות(: )קיניגלעכע דינאסטיעס צוויי מיט מלוכות
 געלעגן איז יהודה לאנד דאם ווי אזוי ן. ד י ק וו ע ל ע ם די און ר ע יי ט

 געקריגט שטענדיק דינאסטיעס צוויי די זיך האבן טלוכות, ביידע צווישן
לאנד. דאזיקן דעם אין הערשאפט דער פאר

 פטאלעמייער די געהערשט יהודה אין האבן יאר הונדערט ווי מער
 גוט באצויגן זיך האבן דינאסטיע דאזיקער רער פון מלכים ערשטע רי
 כוהן דער כוהניס״רעגירונג. די געבליבן איז ירושלים אין אידן. צו

 פאלקס־פארשטייער, "עטנארך", מען נא נריכישן א באקומען האט גדול
 געמוזט האט עטנארך דער "גערוסיא". — עלטסטן״ראט זיין און

 פון שטייער יערלעכע די תערשער פטאלעמייאישן דעם צושטעלן
 פארוואיטעג. יער אץ פריי געווען ער איז ווייטער ■ן א יתודה״לאנד.
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 אנגע־ זיינען אלכסנדריה, פטאלעמייער, די פון הויפטשטאט רער אין
 גאסן. דיי גאנצע א פארנומן דארטן האבן זיי אז אידן, פיל אזרי פארן
 אלפסנדריער אז דערצו, געבראכט האט גריכן די טיט צוזאמענלעבן דאם
 דער אראמעאיש. אנשטאט גריכיש ריידן אנגעהויבן האבן אידן

 פילאדעלף, פטאלעמיי דינאסטיע, גריכישער רער פון הערשער צווייטער
 פון פריינד א געווען איז ער אידן. צו באצויגן גוט באזונדערס זיך האט

 גרויסע א איינגעארדנט הויף זיין ביי האט און קונסט און דויסנשאפט
 ביכער אויפגעזאמלט געורען זיינען דארטן מוזיי; א טיט ביבליאטעק

 הייליקע אידישע די געפעלט נאך האבן עם פעלקער, אלע פון
 אליעזר גדול כוהן צום בריוו א געשיקט קיניג דער האט דאן שריפטן.

 וואס לייט, געלערנטע אלכסנדריה קיין שיקן געבעטן און ירושלים אין
 *גע זיינען עם גריכיש. אויף העברעאיש פון תורה די איבערזעצן זאלן

 אוועקגעזעצט זיי האט מען געלערנטע; אלטע /7"זקנים זיבעציק קוטען
 צימער; באזונדער א אפגעגעבן יעדערן און שטאט הינטערן אינזל אן אויף

 ווען און זיך, פאר תורה גאנצע די איבערגעזעצט האט איינער יעדער
 *איבער אלע פארגליכן מ׳האט און ארבעט די געענדיקט האבן אלע

 ווארט. אין ווארט שטיטען זיי אז ארויסגעוויזן, זיך האט ;עצונגען,
 זיי האט און ארבעט זייער פאר זקנים די געדאנקט האט פטאלעמיי

 די אין זי פארשפרייטן צו כדי איבערזעצונג דער פון קאפיע א געגעבן
 פאלקם־ א איז דאס גריכיש. גערעדט האט מען וואו קהילות, אידישע

 אנגעהויבן צייט יענער ארום טאקע מען האט אמתן דער אין לעגענדע.
 איבער־ צוביסלעכווייז מען האט שפעטער און תורה, די איבערזעצן

 דורות שפעטערע די ווייל גריכיש, אויף תג״ך פון ביכער אלע געזעצט
 האט איבערזעצונג די העברעאיש. לייענען געקענט גארניט שוין האבן

 לעגענדע דער לויט ווייל זיבעציקערין, די "סעפטואגינטא", געהייסן
זקנים. זיבעציק די שרייבן אנגעהויבן זי האבן

 שוין איז פערטן דעם און דריטן דעם פטאלעמיי פון צייט דער אין
 האבן סעלעווקידן, די מלכים, סירישע די אומרואיק. געווארן יהודה אין
 די ביי לאנד ד$ם אפצונעטען כדי פאלעסטינע, צו צורוקן אנגעהויבן זיף

 אידישע א געבילדעט זיך האט אליין ירושלים אין שטאלעמייער.
 קיניג. סירישן רעם לאנר דאס איבערגעבן געוואלט האט וואס פארטיי,

 אייג־ צרוייטער. רער ניו1ח גדול כוהן רער אויך נעהערט האט איר צו
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 שטייער" יערלעכע די אלכסנדריה קיין אפגעשיקט ניט חוניו האט מאל
 דער מיט שליח א געקומען איז דריטן דעם פטאלעמיי פרן געלדער;

 בא- שוועד ער וועט ניט אויב און געלט, דאס באצאלן באלד פאדער׳ונג
 דערשראקן, זיך מען האט ירושלים אין פאלק. אידישע דאם שטראפן

 קיין אוועקגעפארן איז טוביה בן יוסף גדול כוהן פון פלימעניק דער און
 יוסף יונגער דער קיניג. דעם פאר זיך פארענטפערן צו כדי אלכסנדריה

 פטאלעטיי אז הויף, קיניגלעכן אין אלעמען געווארן געפעלן אזוי איז
 פאלעסטינע גאנץ אין שטייער־זאמלער א פאר באשטימט אים האט
 עניפטישן דעם געדינט געטריי יוסף האט יאר צוואנציק ווי מער

 אבער שטייער־געלדער, מיט קאסע זיין בארייכערט האט און הערשער
 אין געווארן. רייך דערפון אויך זיינען אגענטן זיינע און אליין ער

 גע־ האט מען מאדע: גריבישע די נאכגעמאכט רייכע די האבן ירושלים
 מער אלץ זיך האט מען און פארגניגנס אנגעטאן זיף פריילעך, לעבט

פאלקם־מאסע. דער פון רערווייטערט
 סירישן דעם מיט מלחמה געפירט האט פערטער דער פטאלעמיי

 *בית דעם טאן קוק א ירושלים קיין געקומן איינמאל איז און קיניג
 אבער צימערן, פאדערשטע די באוויזן אים האבן כוהנים די המקדש.

 )"קודש צימער הייליקסטן אינעווייניקסטן דעם אין ווייטער געלאזן ניט
 גדול. כוהן דער נאר אריינגיין געמעגט האט עם וואוהין הקדשים"(,

 פאר" רעם אין אריינגעריסן געוואלט מיט זיך האט אבער קיניג רער
 ער איז שוועל אויפן געווארן: באשטראפט איז און — צימער מאכטן
 ארוים- לעבעדיקן א קוים אים האט מען און אנמאכט אין געפאלן

 פאלק אידישע דאם געקראגן פיינט האט.ער אן דעמאלט פון געטראגן.
 פארפאלגן אנגעהויבן ער האט אלכסנדריה אין זיך ביי גלויבן. זיין און

 אויפן אידן מאסע א צונויפטרייבן געהייסן ער האט איינמאל אידן.
 אידן די אבער העלפאנטן, ווילדע זיי אויף ארויפלאזן און שפיל־פלאץ

 האבן חיות ווילדע די אז געשריי, שרעקלעכן אזא אויפגעהויבן האבן
 דעם טרייבער, זייערע אויף צוריק זיך געווארפן און דערשראקן זיך

צוטראטן. זיי האבן און דינער, קיניגם
 אפגע׳ האט הערשער עגיפטישן לעצטן דעם פון פיינדשאפט די
 האט מען פטאלעמייער. די פון פאלקם־מאסן אידישע די שטויסן

וועט סעלעווקידן סירישע די פון הערשאפט דער אונטער אז געמיינט,
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 ר ע ד )אגטיאך( וכיס אנטי קיניג סירישער דער ווען בעסער. זיין
 איז און ץרדן ביים ארמיי עגיפטישע די צושלאגן האט ר ע ס י ו ר ג

 שטאט דער פון פארשטייער חשובסטע די אים האבן ירושלים, אין אדיין
 סע־ די פון הערשאפט די אנערקענט האבן און באגעגנט פריינדלעך
 אויף האפענוגגען זייערע אין געגארט אבער זיך האבן זיי לעווקידן.
צייטן בעסערע

חשמונאים די פון אויפשטאנד דער און סעלעווקידן די .16

 דער אנטיוכוס יהודה, אין הערשער סעלעווקידישער ערשטער דער
 האט ער אידן. טיט באגאגגען גוט זיך איז גרויסער, דער אדער דריטער
 סומע היבשע א הצדיק שמעון גדול בוהן דעם ארויסגעבן געהייסן

 פון פארשענערונג און באפעסטיקונג דער פאר בית־המקדש, פארן געלט
 קהילות אידישע די פון לאגע די פארבעסערט אויך האט ער ירושלים;

 בשעת מפלה א געהאט אינגעכן האט ער אבער סיריע. און בבל אין
 זיין נאך געשטארבן. דערנאך איז און מער י רו די מיט מלחמה א

 אוץ פערטער, דער סעלעווק זון זיין געקיניגט יאר עטלעכע האט טויט
 גע־ זיך האט קיניג דער צייטן. שלעכטע אנגעהויבן שוין זיך האבן דא

 )שטראף־ קאנטריבוציע גרויסע די באצאלן צו אויף געלט אין גויטיקט
 שווערע אויספרעסן פלעגט ער און רעגירונג רוימישער דער געלט(

 שאצמייפטער זיין געשיקט ער האט איינמאל אידן. ביי שטייערן
 בית־ פון ארויסצונעמען באפעל א מיט ירושלים קיין העליאדארן

 דער באהאלטן. דארט געווען זיינען וואם געלט־סומעס, די המקדש
 מיט זיך האט דא און ארט, הייליקן אין אריינגעריפן זיך האט שליח

 פטאלע־ דעם מיט אמאל וואס דעם, צו ענלעכעס עטוואם געטראפן אים
 אפגעשמיפן. און געכאפט אים האבן יוגגען געזונטע צוויי מייער:

 גדול כוחן דער אגטיאכיע. קיין אומגעקערט זיך ער האט קראנקער א
 פאר־ צו כדי אחין, געקומען אויך איז דריטער דער חוניו ירושלים פון

 און געשטארבן פעלעווק איז אינכעכן אבער קיניג. פארן זיך ענטפערן
פערטער. דער אנטיוכום ברודער זיין פארנומען האט ארט זיין

 צונעמעגיש א אנטיוכוסן דאזיקן דעם געגעבן האבן גריכן די
 אים האבן אנדערע אבער געשיקטער", גאט פון "דער ן, פא י עפ
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 געריפן אים טען הא© אהץ ביי משוגענער"; "דער מאן, י עפ גערופן
 אנטיוכום צרות. פיל אנגעטאן זיי האט ער ווייל הרשע'/ "אנטיוכוס

 אידן, די באזונדערס מלוכה, זיין אין פעלקער אלע מאכן גערואלט האט
 געט^ אירע מיט רעליגיע גריכישע די אננעמען זאלן זיי גריכן, פאר
 ביקי זיך זאלן זיי אנדערע, און אפראדיטע אפאלאן, זעוום, געטינם: און
 פירן לעבן היימישן אין זיך זאלן און סטאטויעס און בילדער זייערע צו
 אליין אידן צווישן וואם דעם, אן אנגעכאפט זיך האט ער גריכן. ווי

 *"העלע נאמען דעם מיט פארטיי, א באוויזן צייט יענער אין זיך האט
 די לעבן. ארט גריכישן אדער העלענישן פון ליבהאבער ניסטען",

 די נאכטאבן פלעגן משפחות, רייכע פון יונגעלייט רוב דאם העלעניסטן,
 אויף טעאטערם, אין געגאנגען לעבן: געזעלשאפטלעכן אין גריכן

 און פרויען, און מענער צוזאמען וויין, געטרונקען ספארט־שפילן,
 ניט דאב האבן מידות אידישע שטרענגע די פריילעך. זיך געמאכט

 פרוטע, די געקעמפט שטארק האבן העלעניסטן די קעגן און דערלאזט
 נעווען אויך זיינען כוהנים די פון משפחה דער אין אפילו "חסידים". די

 געחאלטן האט חוניו גדול כוחן דער פארטייען: ביידע פון אנהענגער
 איבערנעטאכט האט וואס יהושוע, ברודער זיין און — חסידים די מיט
 די פון פירער דער געווען איז יאסאן, גריכישן אויפן גאמען אידישן זיין

העלעניסטן.
 כוהן פון אמט דעם ברודער ביים אפנעטען געוואלט האט יאסאן

 איינפירן צוגעזאגט אים האט און אנטיוכוסן צו געקומען ער איז גדול,
 וועט מען אויב שטייערן, מער צאלן און ירושלים אין מאדעם גריכישע

 נערן ראם האט קיניג גריכישער דער גדול. כוהן א פאר באשטימען אים
 אר־ נייע זייגע אייגפירן אגגעהויבן תיכף האט יאסאן און געטאן,

 יונגט אידישער דער פון ערציאונג די געענדערט האט ער דענונגען.
 נאקעטע וואו "גימנאזיע", א געבויט האט שטייגער, גריכישן אויפן

 טי־ געמאכט און גיטגאסטיק געלערנט זיך האבן קינדער אידישע
 אין געפונען זיך האט ארום יאר עטלעכע אין איבונגען. ליטערישע

 האט רואם מענעלאי, נאטען טיטן העלעניסט, אנדערער אן ירושלים
 איש דורך האט יאסאן ווען איינמאל, גדול. כוהן א ווערן געוואלט אויך

 מענעדאי האט אנטיאכיע, קיין שטייער־געלט יערלעכע די נעשיקט
 זאל און יאסאנען ביי כהונה די אפנעטען זאל ער קיניג, ביים אויסגעבעטן
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 מעך נאך צאלן אים ער וועט ארט, זיין אויף שטעלן מענעלאיען, אים,
 געהייסן שווינדלער רער האט אמט, הויכן רעם באקומענדיק שטייערן.

 אין עלים גאלדענע טייערע בית־חמקדש ירושלימער פון ארויסנעמען
 גע־ דער געכאפט גנב רעם האט דא אנטיאכיע. קיין אוועקשיקן

 האט דאן געזידלט. שטארק אים האט און חוניו גדול כוהן וועזענער
 אלטן רעם האט וואס מערדער, א חוניון צו אונטערגעשיקט מענעלאי

 האט ירושלים, אין דערוואוסט רעם וועגן זיך האט מען אז דערהרגעט.
 מענעלאיס געהרגעט האט המון רער אויפשטאנד: אן אנגעהויבן זיך

 אפגעשיקט בית־המקדש פון גאלד גערויבטע ראם האט וואס ברודער,
אנטיאכיע. אין ברודער צום

 צערייצטער רער פארשטארקט. זיך האט אויפשטאנד רער
אוים־ ,ירושלים אין ארמיי זיין מיט אריינגעריסן זיך האט אנטיוכום
 בית־המקדש. רעם אויסגערויבט ווידער און אידן הונדערטער געהרגעט

 איג" געוואלט האט ער באנוגנט: ניט נאך זיך ער האט דערמיט נאד
 • רואם קולטור, נאציאנאלע און אמונה אידישע די אויסווארצלען ;אנצן

 בא־ האט און גריכן, פון אידן אונטערשיידן
 מיט זיי צונויפמישן געוואלט מיט שלאסן

 ארויפגע־ האט ער פעלקער. ארומיקע די
 יהודה אין אידן אלע אז באפעל, א נעבן

 און גאט אייגענעם זייער דינען ניט טארן
 די דינען מוזן און געבאטן זיינע האלטן
פאלק. גריכישן הערשנדיקן דעם פון נעטער

 מען האט ירושלים פון בית־המקדש אין
 פון סטאטויע גרויסע א אויפגעשטעלט

 סטא־ אזעלכע זעווס; גאט גריכישן דעם
 אג־ אין אויך געשטעלט מען האט טויעס
 זעווס גאט גריכישער .20 איי!׳ די גענויט האט מען און שטעט דערע

אפגעטער דאזיקע די צו בוקן זיך זאלן זיי
 זיי־ וואס חזירים, פון באזונדערס חיות, פון לרבנות זיי ברענגען און
 דאוו־ צו זיך פארזאמלען פאר אידן. ביי )אומריין( טמא געווען נען
 פלייש כשר עסן אדער יום־טוב און שבת אפהיטן שולן, די אין נען

טויט. מיט באשטראפן *איד מען פלעגט
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 און גלויבן זייער פאר געליטן צייט יענער אין האבן טעגטשן פיל
 טוטער א וועגן דערציילט טען לעבן. זייער אים פאר אפגעגעבן גאבן
 געפייניהט און תפיסה אין פארשפארט זיי האט מען וראם זין, זיבן טיט

 רער גלויבן. זייער פון אפטרעטן געוואלט ניט ה^בן ז^י וואס דערפאר,
 "פארזוך געזאגט: און זון עלטערן רעם צוגערופן האט אנטיוכום רשע

 נאר שלאגן". אויפהערן דיך מען וועט חזיר, א פון פלייש שטיקל א
 איידער דערווערגן זיף איך וועל "גיכער געענטפערט: האט יונג רער
 *גע אנטיוכוס האט ראן פארבאטן". האט געזעץ אונזער וואם ראם, עסן

 טיט קעסל א אין אים אריינווארפן און צונג די אים אפהאקן הייסן
 איבעריקע די ארויסגערופן קיניג דער האט דערנאך וואסער. זודיקע

 ער און געפאלגט, ניט האט קייגער אבער אנדערן, דעם נאך איינעס זין
 איגגסמן צום געקומען איז עם אז טויטן. און זיי פייניקן געהייסן האט

 זאל ער זון, דיין איין מוטער:/,רייד דער צו געזאגט רשע רער האט זון
 גע־ זיך האט אבער מוטער די לעבן". בלייבן ער וועט פאלגן, טיך

 דעם פאר מורא קיין האב גיט קינד, "מיין געזאגט: און זון צום ווענדעט
 דעם און געטאן". האבן ברידער דייגע ווי אזוי טו און מערדער דאזיקן
דער טיט צוזאמן ברודער איגגערן דעם געטויט האבן תליונים קיניגם

 די אריבערטראין געקאנט ניט מער שוין האט פאלק ראם
 סירישע די וואו ירושלים, אין ניט הרשע. אגטיוכוס פון אכזריות

 די אין נאר אויפשטאנד, ערשטן דעם אונטערדריקט האבן סאלדאטן
 אמתע אן אויפשטאנד, נייער א אנגעהויבן זיך האט שטעט קלענערע

 אלטער אן געלעבט האט מודיעין שטעטל קליין א אין רעוואלוציע.
 פיגף זיינע טיט חשמונאים, משפחה דער פון מתתיהו, כוהן

 סאלדאטן, מיט אפיצער סירישער א געקומען אהער איז איינמאל זין.
 גע־ און אפגאט אן טיט אלטאר אן מארק אינמיטן אויפגעשטעלט

 גאט, גריכישן דעם קרבן א ברענגען זאל ער מתתיהו, פון פאדערט
 מתתיהו דינען. מוזן פעלקער אלע וועמען מלוכה, רער פון גאט רעם
 אבער איך קיניג, אייער פאלגן פעלקער אלע "זאלן געענטפערט: האט
 גלויבן". אונזער פון אפטרעטן ניט קייגמאל וועלן ברידער מייגע און
 העלעגיסטן אידישע די פון אייגער אלטאר צום צוגעגאנגען איז דא
 געווארפן מתתיהו אים אויף זיך האט קרבן, א ברענגען געוואלט און
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 קינדער מתתיהו□ האבן אפיצער סירישן דע□ ארט. אויפן געטויט אץ
י צעשטערט. אלטאר דעם אץ געהרגעט אויך

 האט מתתיהו אויפשטאנד. אפענער אן געררען שוין איז דאם
 זאל תורה זיין און גאט פאר איז "ווער לאנד: גאנצן אין אויסגערופן

 אידישע טויזנטער אפגערופן זיך האבן עם און מיר!" צו קומען
 אוטעטום געבילדעט האבן )"חסידים"(, לייט פרומע און פאטריאטן

 בערג די אין באהאלטן זיך פלעגן רואם מחנות, בונטארישע קליינע
פאלדאטן. גריכישע פארבייגייענדיקע אויף אנפאלן און

 האבן זין זיינע און געשטארבן, מתתיהו אלטער רער איז אינגעבן
 צווישן העלד שטארקסטער רער קאמף. דעם פירן גענומען זיך אויף

 צונעמעניש א געקראגן האט וועלכער יהודה, געווען איז זיי
 צעשלאגן האט ער ווי גאכדעם האמער( )רער י קב מ אדער מכבי

 אידישע די קעגן איז צוערשט שלאכטן. עטלעבע אין פיינד די
 פאלעסטינע אין פארוואלטער סירישער דער ארויסגעטראטן קעמפער

 צע־ ווי געשלאגן זיך האבן לייט יהודה□ חיל; זיין מיט אפאלאניוס
 אים ביי האט יהודה און געפאלן, איז אפאלאניום לייבן. רייצטע

 שווערד גריכישן דאזיקן דעם מיט שווערד. גרויסן דעם אראפגענומען
 פאלק זיין פון פיינד די געשלאגן שפעטער העלד אידישער דער האט
 צונויפגעזאמלט מכבי יהודה ארום זיך האט ניצחון ערשטען דעם נאך

 ארויס־ געקאנט שוין האט ער וועלכער מיט ארמיי, אידישע גרויסע א
 האט ער אנטיוכוס. פון ארמייען גרעסערע נאך די קעגן טרעטן

 ירושלים ארו□ געביט גאנצן רעם פון מחנות סירישע די פארטריבן
 געבליבן איז דא שטאט. הייליקער דער אין אריינגיין געקענט האט און

 אין פארשפארט זיך האט וואם גארניזאן, סירישער קליינער א בלויז
 הר־הבית, אויפן ארויף זיינען לייט זיינע מיט יהודה פעסטונג. דער
 דאס בילד: טרויעריק א דערזעען האבן און בית־המקדש, פון בארג דעם

 פון פיגור" "עקלדיקע די מזבח אויפן צערויבט, און וויפט הויז הייליקע
 האט מען שמוץ. און חורבות ארום און ארום זעוום, אפגאט דעם

 אויפ־ געצנבילדער, די ארויפווארפן ארט, הייליקן דעם רייניקן גענומען
 פאר־ געווען איז ארבעט די ווען און ארדענונג, פריערדיקע די שטעלן

 באנייאונג ,ת י ב ה ־ ת כ ו נ ח פון יום־טוב א געמאכט טען האט ענדיקט,
 האט אוונט יעדן שימחה; די געדויערט האט טאג אכט הויז. גאטם פון
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 דעד׳ האט מען פייערן. העלע טיט בית־המקדש דעם אילומינירט טען
 בית- אין געזוכט מען האט אילוסינאציע דער צו נס: אזא וועגן ציילט

 בויטל, מיט קריגל קליין א נאר ווינקל א אין געפונען און המקדש
 איס האט טען אז אבער אוונט, איין פאר אפילו קנאפ געווען איז וואם

 נאב־ אוונטן אכט געברענט העל זי האט מנורה רער אין אנגעגאשן
 אילומינאציעש. געמאכט אויך טען האט שטעט אנדערע אין אנאנד.

 חנוכה־ליכטלעך אנצינדן מיט חנוכה פון יום־טוב רער איז אזוי
 כיי פארבליבן ווייטער( און כישלו הורש אין טאג 25 )פון וואך גאנצע א

צייטן. היינטיקע ביז יאר, טויזנט צוויי אויף אידן
 פאר קאמף לאנגן א פון אנהויב אן נאד געווען אבער איז אלץ דאס

 און פינף נאך געדויערט האט וואם פאלק, פון באפרייונג דער
 שרעקלעכע אין געשטארבן איז אנטיוכוס רשע דער יאר. צוואנציק

 אין קריג. דעם געפירט ווייטער האבן נאכפאלנער זיינע אבער יפוריש,
 אויף מכבי. יהודה גבור רער נעפאלן איז שלאכט שווערער א איינער

 חשמונאי. יונתן ברודער זיין קריגפירער געווארן איז ארט דין
 אוישגענוצט האט ער פאליטיקער; קלוגער א אויך געווען איז יונתן
 פאר־ צו ביסלעכווייז כדי פאליטיק, אלגעמיינער דעד אין צופאל יעדן

 פאלק אידישן פון גליק צום לאגד. אידישן פון סיריער די טרייבן
 שע־ דער אין מהומות גרויסע אנגעהויבן צייט יענער אין זיך האבן

 פאר געקריגט זיך האבן אנטיוכוסן פון יורשים די לעווקידן־מלובה.
 און פרעטדע נאד אריינגעטישט זיך האבן דא און קיניגס־קרוין, דער
 אויפן פרעטענדענטן די פון יעדערער מאכט. די פארכאפט אפט

 זאל ער כדי יונתנען, טיט בונד א שלישן באמיט זיך האט קיניג־טיטול
 האט דערפאר און צד, אנדערן רעם קעגן ארמיי זיין מיט העלפן איש
 יונתן איז ארום אזוי הנחות. אלערליי געגעבן פירער אידישן דעם ער

 בישלעב־ צו לאנד־פירשט. א פון פולמאכטן טיט גדול כוהן א געווארן
 אפגענוטען שמעון ברודער זיין פון הילף דער טיט ער האט ווייז

 קריג, אין געפאלן איז יונתן ווען שיריער. די ביי לאנד אידיש שטיקער
 איש ארטיי. אידישער דעד פון פירונג די איבערגענומען שמעון האט

 דעד פון גארניזאן שירישן דעם ארוישטרייבן געווען באשערט איז
 פרעטדער דער צו סוף א מאכן דערמיט און ירושלים פון פעסטונג

אץ פאלקם־פארזאמלונג גרוישער א אין יהודה. לאנד אין הערשאפט
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 אץ גדול כוהן א פאר געווארן אויסנעקליבן שמעון איז ירושלים
פאלק. באפרייטן רעם פץ )עטנארך( א י ש נ א

חשמרנאים־מלוכה פרייע די .17
 איז הערשאפט גריכישער און פערסישער יאר הונדערט פיר עאך

 הערשער, אייגענעם אן אונטער מלוכה, פרייע א געווארן ווידער יהודה
 האט וואס משפחה, חשמונאישער העלדישער דער פון "נשיא" א

פרייהייט. נאציאנאלע די אויסגעקעמפט
 כוחות אלע מיט זיך האט חשמונאי שמעון נשיא דער

 חורבונות. און מלחמות יאר דרייסיק נאך לאנד דאס בארואיקן באמיט
 דערפער די אין עררארבעט פון אויפלעבן דעם וועגן געזארגט האט ער
 אין האפן נרויסן א אויסגעבויט האט ער שטעט. די אין האנדל פון און

 אפגענומען האט ער וועלכע :ם, מיטללענדישן ביים יפו שטאט רער
 ראם :ם. ברעג רעם מיט ירושלים פאראייניקן צו כדי סיריער, די ביי

 סירישן דעם מיט קריג נייעם א אין ארייננעצויגן אבער אים האט
 אלט, נעווען שוין איז שמעון סידעט. אנטיוכום צייט יענער פון קיניג

 זיך האט עם וועלכע צווישן זין, זיינע געפירט האבן קריג דעם און
 אומגליק. אן נעטראפן זיף האט דא ס. ו נ ק ר הו יוחנן אויסגעצייכנט

 נאמען נריכישן א מיט איידעם אן געווען איז חשמונאי שמעון ביי
 האלבער דער אט יריחו; שטאט דער פון פארוואלטער א פטאלעמיי,

 זיין אומגעבראכט האט און אנטיוכוסן מיט פארבונדן זיף האט איד
 זיין און נשיא דעם איינגעלאדן ער האט איינמאל שווער. אייגענעם

 אנ־ זיך האבן נעסט די ווי נאכדעם יריחו; אין מאלצייט א אויף פרוי
 שוועת רעם טויטן קנעכט זיינע געהייסן ער האט וויין, מיט נעטרונקען

 הורקנוס יוחנן יריחו. ארום פעסטונג א אין שווינער די פארשפארן און
 רעב כאפן געוואלט און פעסטונג די באלאנערט ארמיי זיין מיט האט

 פעסטונג" דעם אויף ארויסנעפירט האט פטאלעמיי אבער מערדער,
 נע־ האט און מוטער, הורקנוסעס שווינער, געפאנגענע זיין מויער

 אפ־ ניט וועט הורקנוס אויב מויער, פון זי אראפווארפן סטראשעט
מען רואו ירושלים, קיין אוועקגיין נעמוזט האט הורקנוס טרעטן.
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 בוערדער דער גדול. כוהן און נשיא א פאר אויסגערופן אים האט
סיריער. די צו אנטלאפן שפעטער איז פטאלעמיי
 דער געווען איז יאר, דרייטיק געהערשט האט וואט הורקנום, יוחנן
 נאר א נעשאפן האט וואט חשמונאים־הויז, דעם פון נשיא ערשטער

 זעלבסטשטענדיקע
 זיינע פון טלוכה.
 איז פיינד סירישע

 פטור ענדלעך ער
 "• ווייל געווארן,

 אליין טעלעווקידן
 צווי• געווען זיינען

 די צעריסן. זיך שן
 קליינע ארוטיקע
 ־ א פ אין פעלקער

 וואט גע, י ט לעט
אפט זיך פלעגן

 טיט פאראייניקן
 אג• און פיינד רעם
 אי־ דעט צרות מאן

 האט פאלק, דישן
 *אונטערטעני ער

 האט ער געמאכט.
די באשטראפט

 שומרונים,
 געלעבט האבן וואט

 לאגד פון אינמיטן
 שטאט דער ארוס
טעטפל זייער שכם;

.האר ךיים ףיך'א חשמונאים־צייס. דער אין אלע:טינע9 .21

 האט וואט ם, ו ד א פאלק קליינע דאט צעשטערט. ער האט גריזיט
 אונטער־ אינגאנצן געטוזט זיך האט דרוט־פאלעטטינע, אין געלעבט

 אי־ישן דעט אננעטען אפילו און יוהדה פון הערשער דעט נעבן

86



 אבער זיינען זיי גערדען, מגיר זיך האבן מענער אדומישע אלע גלויבן:
אידן. האלבע געבליבן

 מלוכה" דער אין נעמאכט הורקנוט יוחנן האט רעפארמעם גרויסע
 מלנכה" גר!יסער דער געווארן געשאפן איז צייט זיין אין פארוואלטונג.

 און סנהדרין נאמען גריכישן רעם טיט גערופן זיך האט וואס ראט,
 דעד געריכט־הויז(. גרויסע )ראם הגדול" "בית־דין אידישן דעם טיט

 פארזיצער איין און מיטגלידער זיבעציק פון באשטאנען איז סנהדרין
 וואט נעזעצן, נייע אלע באטראכטן מען פלעגט דארטן בית־דין(. ואב
 דער פון דינים די פון גרונד אויפן ארויסגעבן געדארפט האט מען

 געריכט העכסטער דער געווען סנהדרין דער איז דעם אויסער תורה;
 דעם סנהדרין, דעם אין פראצעסן. און משפטים אלע פאר )בית־דין(

 פון פארשטייער קאטף א געפירט אפט האבן פארלאמענט, אידישן
 ירושלים; אין געבילדעט צייט יענער צו זיך האבן וואס פארטייען, צוויי

 משפחה כוהנישער דער )פון צדוקים די פרושים. און צדוקים
 האט וואס פארטיי, פאליטישע וועלטלעכע א געווען זיינען צדוק(

 מלוכות אנדערע אלע ווי אזוי זיין זאל מלוכה אידישע די אז נעוואלט,
 כדי מלחמות, פירן און ארמייען גרויסע האבן וואס צייט, יענער פון

 דער אין מאכט זייער פארגרעסערן און לענדער פרעמדע איינצונעמען
 אידישעד רער פון גרונד־׳געזעץ אלם תורה די געהאלטן האבן זיי וועלט.
 געזעצן רעליגיעזע נייע איר צו צוגעבן געוואלט ניט האבן אבער מלוכה,

 צדוקישעד דער צו תורה". דער ארום צוים א "שאפן דערמיט און
 באאמטע. און לייט רייכע קלאס, העכערער רער נעהערט האט פארטיי

 "פרושים", די פון פארטיי דעד צו געהערט האט קלאס מיטעלער דער
 ראם אז געהאלטן, האבן זיי "אפגעזונדערטע". הייסט נאמען זייער רואם

 ראם ווייל פעלקער, פרעמדע פון אפנעטיילט זיין דארף פאלק אידישע
 אנדער אן גאר פירן דארף וואם גאטס־פאלק, א נאציע, גייסטיקע א איז

 דעד פון ארויסדרינגען מען מוז נעזעצן און מיינונגען אלע לעבן; ארט
 פארהיטן צו כדי געזעצן, שטרעננע מער וואם שאפן תורה, הייליקער

 מוז דערצו פעלקער. ארומיקע די מיט זיך צונויפמישן פון פאלק ראם
 אויסטייטש: קענען געזעץ, יעדעס נענוי וויסן לערנען, תורה די מען

 די פאר איז אזוי "סופרים". די געטאן האבן דאם ווי ווארט, יעדעס
מלוכה. די — צדוקים די פאר ק, ל א פ דאס געווען עיקר דעד פרושים
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 צדוקים די צו געווען גענייגט מער איז הורקנום יוחנן נשיא דער
 געשטעלט ער האט מאלצייט א בשעת איינמאל פרושים. די צו איידער

 איז ער אז זיי, האלטן צי פראגע, א פארטייען ביידע פון פירער די
 אבער יא. געענטפערט: האבן אלע געזעצן. אירע און תורה דער נעטריי
 דיר,וואם פאר "גענוג אויסגעשריען: אלעזר,האט פרושים, די פון איינער

 האט ער גדול!" בוהן זיין נאך דארפסטו וואס צו נשיא, א ביסט דו
 מלהטות, בלוטיקע פירט וואם הערשער, א פאר אז זאגן, דערמיט נעוואלט

 נשיא דער בית־המקדש. אין נאט פאר פארבעטער א זיין צו ניט פאסט
 דער־ מער נאך זיך ער האט צייט יענער פון און באליידיקט, זיך האט

 אין מערהייט די זיין זאלן זיי אז געזארגט, און צדוקים די צו נעענטערט
סנהדרין.

 און ל ו ב א ט ם י ר א זין צוויי זיינע הורקנום, יוחנן פון יורשים די
 פון זייט דער אויף איננאנצן געווען שוין זיינען אלכסנדר־ןנאי

 נאמען אידישן זיין צו האט עלטערער דער צדוקים־פארטיי. דער
 אנגענומען האט און "אריסטאבול" גריכישן דעם צוגעגעבן "יהודה"

 מלחמות פירן אנגעהויבן האט ער "נשיא". אנשטאט "מלך" טיטול דעם
 און געזונט אין שוואך געווען איז ער נאר פעלקער, ארומיקע די מיט
 אלכסנדר?נאי נאכפאלגער און ברודער זיין געשטארבן. פרי צו איז
 שארפער א און סאלדאט, א מלחמה", "איש אמתער אן געווען איז

 רעגירונג־צייט נאנצער זיין פון משך אין פרושים. די פון קעננער
 קעגן _ מלחמות צווייערליי געפירט אויפהער אן ער האט יאר( 27)

 פון טייל גרויסן א קעגן און אראבער, און סיריער פעלקער: פרעמדע
 אין פרושים. די פון צד אויפן געשטאנען איז וואם פאלק, איינענעם זיין
 אי נוטע אי געהאט אלבסנדר־ינאי האט מלחמות אויסערלעכע די

 טע־ די פארנרעסערט דאך ער האט סוף צום אבער צייטן, שלעכטע
 נרוים געווארן ווידער איז זי אז אזרי, יהודה מלכות פון ריטאריע

 איז בירגער־קריג אינערלעכער דער צייטן. נוטע אמאליקע אין ווי
 האט מלך דער טרויעריקער. א און שווערער א זייער געווען אבער

 וואס גבירים, די און כוהנים די מיליטער, די נאר צד זיין אויף געהאט
 קריגערישער זיין און אים קעגן צדוקים־פארטיי; דער צו געהערט האבן

 האט רואם פאלק, ארים דאם אץ מיטלשטאנד דער געווען איז פאליטיק
פרושים. די מיט געהאלטן
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 גדרי כוהן אלפ אלכסנדר־עאי האט סוכות יום־טוב אין איינמאל
 דערלאנגס אים ה^ט טען בית־המקדש; אין גאטם־דינסט דעם געפירט

 עס ווי י*אז מזבח,. דעם אויף אויפגיסן זאל ער וואסער, מיט כלי א
 מלך צדוקישער דער אבער פרושים; די ביי מנהג דער געווען איז

 ער אז באווייזן, צו כדי ערד, דער אויף וואסער דאם אויסגעגאסן האט
 פאר• עולם^׳האט אויפגעבראכטער דער מנהג. דעם פון ניט האלט

 בית־הטקרש אין זיך האבן ראן אתרוגים. מיט מלך רעם ווארפן
 מענטשן. פיל אויסגעהרגעט האבן און זעלנער קיניגס דעם אריינגעריפן

 גרויזאטען דעם קעגן אויפשטאנד אפענער אן אנגעהויבן זיף האט עם
 האבן ברידער בירגער־קריג. דער געדויערט האט יאר זעקס מלך.

 פרעמרע געדונגענע פון הילך דער מיט אפט ברידער, קעגן געקעמפט
 ודאס געהאט, חרטה מלך דער האט לעבן זיין פון סוף צום זעלנער.

 עצה אן טויט פארן האט און פאלק, זיין מיט צוקריגט זיך האט ער
 פאר ווארעם פרושים, די מיט מאכן שלום זאל זי ווייב, זיין געגעבן

פאלק. רוב ראם שטייט זיי
 געטאן. אזוי טאקע האט ה, אלכסנדר שלומית־ קיניגין, די

 ברודער, איר סנהדרין רעם אין פארזיצער א פאר געמאכט האט זי
 נייער דער פרושים. די פון פירער געווען איז וואס שטח, בן שמעון

 פריערדיקער דער וואם געזעצן, די אויפגעשטעלט ווידער האט סנהדרין
 פיושים די פון זייט דער אויף אפגעשאפט. האט סנהדרין צדוקישער

 האט וואם ,ס ו נ ק ר ו ה מלכה, דער פון זון עלטערער דער געווען איז
 ל, ו ב א ט ם י ר א אינגערן, דעם אבער גדול. כוהן טיטול דעם באקומען

 געווען זיינען וואס צדוקים, די צו געצויגן האט פירער, מיליטערישן א
 נאענט געווען שוין איז קיניגין אלטע די ווען ארמיי. דער אין שטארק

 הורקנוסן, צו אריבערגיין געזאלט האט קיניג־טיטול דער און טויט צום
אייס אליין זיך כדי בונט, מיליטערישן א צוגעגרייט אריסטאבול האט

 די ווען צדוקים. די פון הילך דער מיט הערשן און קיניג א פאר ן?פ1ר
ברען. רעכטן אין געווען ברידער־קריג דער איז געשטארבן, איז קיניגין

 געטויגט ניט האט און כאראקטער שוואכן א געהאט האט הורקנום
 האט און קריגעריש צו געווען איז אבער ברודער זיין מלוכה, א פירן צו

 •אלכסנדר־עאי פאטער זיין ווי צרות, זעלביקע די אנמאכן געקענט
 ברידער, צוויי די פון ארמייען די צווישן מלחמה ערשטער דער נאך
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 זיי־^ אפגעבן געמוזט אים האט הורקנום און געזיגט, אריפטאבול האט
 איינגערעדט, פריינד זיינע הורקנופן האבן אבער אינגעכן מלך־טיטול.

 אפי הילף זיין טיט און ארעט קיניג אראבישן צום אנטלויפן זאל ער
 טיפ צוזאטען אראבער די ברודער. אייגענעם ביים מאכט די בעמען

 באלאגערם און ירושלים אין אריינגעריסן זיך האבן לייט הורקנופעם
 בית־המקדש ארום זיך האבן עם וואו )טעמפל־בארג(, הר־הבית רעם

 *פפה געווען איז ראם אנהענגער. זיינע טיט אריסטאבול באפעפטיקט
 יום־ אויף שעפסן גענוג געהאט ניט האבן באלאגערטע די צייט.

 ביי קויפן געמוזט ראם זיי האבן בית־הטקדש, אין קרבנות טובדיקע
 רעם פון קייטן אויף אראפלאזן זיי פלעגן טאג יעדן פיינד. זייערע
 בא־ די און מטבעות גאלרענע טיט קארב א פעסטונג־טויער הויכן

 אראבער די האבן איינמאל שעפפן; צוריקגעשיקט זיי האבן ־אגערער
 אוטרייגע אן געווען איז וואס חזיר, א שעפם א אנשטאט צוריקגעשיקט

 מלחמה די און באליידיקט, זיך האבן באלאגערטע די אידן; פאר היה
 געווען איז לאגער הורקנופעם אין צעפלאקערט. מער נאך זיך האט

 היי־ א פאר געהאלטן אים האט טען חוניו; מען נא טיטן מאן פרומער א
 היטל. אין אנגענוטען ווערן תפילות זיינע אז געגלויבט, און ליקן

 גאט ביי אויסבעטן זאל ער געפאדערט, אים פון האבן לייט הורקנום
 אויפגעהויבן האט מאן גוטער רער לייט. אריסטאבולם אויף מפלה א

 די אי באלאגערטע די אי גאט, "א, אויסגערופן: און היטל צום אויגן די
 מאן ניט זאלסט דו דיך, איך בעט קינדער, דיינע זיינען באלאגערער

 פאר־ אים האבן סאלדאטן די אנדערע!" די איינע ווינשן זיי וואם דאס,
שטיינער. טיט ווארפן
 גאנצע די געענדערט געשעעניש אגרויפע האט צייט יענער צו

 ארטיי רוימישער טעבטיקער רער פון פירער דער אזיע: אין לאגע
 מלוכד פעלעווקידישע גאנצע די און פיריע איינגענומען האט פאטפיי,

 ד איינגענומען ר טע י ו ר די איצט האבן גריכן די און פערסן די נאך
 פארשפרייט אנגעהויבן האט איטאליע פון פאלק קליין דאם וועלט.

 אזיע־אפריק; אין און זייט איין פון מערב־אייראפע אין הערשאפט זיין
 אפגעשטעלט זיך פאמפיי האט פיריע, באקומען אנדערער. דער פון

 פא• פון גרעניץ אויפן דמשק, שמאט פירישער דער אין ארמיי זיין טיט
יהו.^ לאגד ראם אויך פארנעטען צו געגרייט זיך האט און לעפטינע,
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 הורקגום השמונאים־ברידער, ביידע פאמפייען צו געקומען זיינען ■אהער
 האט די פץ ווער אנטשיידן, זאל ער געבעטן, אץ אריםטאבול, אץ

 תשובה א געבן צונעזאנט האט פאטפיי קיניגם־טיטול. דעם אויף דעבט
 ירושלים. קיין ארמיי זיין נעטאן רוק א ער האט רערווייל און שפעטער,

 טאג חייליהן רעם אין הבית הר פון פעסטונג די איינגענומען האט ער
 בית־המקדש אין פארזאמלט זיך האט פאלק ראם ווען יום־כפור, פון
 סאלדאטן רוימישע "עבודה". דער ביי געשטאנען זיינען כוהנים די און

 האבן וואס לייט, אריסטאבולס יענע און כוהנים עטלעכע געהרגעט האבן
 אן איצט פון אז אויסגערופן, האט פאטפיי אנטקעגן. געשטעלט זיך
 דעם רעפובליק; רוימישער דער אונטערטעניק יהודה לאנד דאס איז

 און גדול כוהן א פון טיטול דעם געלאזט ער האט הורקנוסן שטילן
 שטו־ דעם "מלך"; טיטול דעם ניט אבער )פאלקס־פירער(, "עטנארך"

 אן צו זיך גרייטן אנגעהויבן שוין האט וואס אריסטאבולן, -עמדיקן
 גע־ א אלם רוים קיין אוועקגעפירט ער האט רוים, קעגן אויפשטאנד

פאמיליע. זיין טיט פאנגענעם
 וואם מלוכה, חשמונאישע פרייע די געפאלן איז אופן אזא אויף

 טריזנט צוויי טיט געווען איז ראם יאר. אכציק קוים געהאלטן זיך האט
צייט(. קריסטלעכער דער פאר 63 יאר )אין צייט אונזער פאר יאר

הורדוס קיניג דער השגחה; ררימישער אונטער יהודה .18
 פרעמדער א פון אפהענגיק געווארן ווידער איז יהודה לאנד דאס

 ער געוואלט. האט רוים וואס דאה, טאן נעמוזט האט הורקנום מאבט.
 אזא אין ענינים פאליטישע אלע פירן נעקענט ניט האט אליין

 פארוואלטער זיין געהאלפן שטענדיק דערין אים האט צייט, שווערער
 אדומים. האלב־אידישע די פון געשטאמט האט וואס אנטיפאטער,

 פאלק, אידישן פון אינטערעסן די טייער געווען ניט זיינען אנטיפאטערן
 די אויכערהערשער, די פון רצון דעם מאן צו נעלוינט מער האט אים

 זאכן, אזוינע אפגעטאן הורקנוסן פון נאמען אין האט ער און רוימער,
 וואנען ביז לאנד. אייגענעם זיין פאר שעדלעך געווען זיינען וואם

 געווען אים אנטיפאטער איז אזיע, איז הערשער דער נעווען איז פאמפיי
 דער פון פירער אנדערער דער נאר ווי און דינער, געטרייער א

 האט טאכט, די פארכאפט האט ,ר א ז ע צ ס ו י ל ו י ארמיי, ■ררימישער
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 מלחמות. זיינע אין חיל מיט געהאלפן פארוואלטער אידישער דער איט
 יהודה, פון "אפוטרופוס" אן פאר געמאכט צעזאר אים האט דערפאר

אליין. הורקנוסן אויף און פארוואלטונג דער אויף משגיח א ח. ד.
 צפונדיקער דער אין פארוואלטונג די אפגעגעבן האט אנטיפאטער

 זון זיין )גאלילייע(, גליל געהייסן האט וואס יהודה, פון העלפט
 סער געווען איז וואם יונגענמאן, ענערגישן און שטארקן א רוסן, ר ו ה

 האבן גליל אין אידן. די מיט ווי גריכן, און רוימער די מיט פארבונדן
 געוואלט האבן וואם פאטריאטן, אידישע פון קרייזלעך געפונען ך נא זיך

 גע־ הורדוס האט הערשאפט, פרעמדער דער פון לאגד ראם באפרייען
 טויטן. געהייסן זיי האט און פריינד זיינע און חיזקיה פירער זייער באפט

 געטאן דאס האסטו ווי געפרעגט: און גערופן אים האט סנהדרין דער
 ארומגערינגלט געשטאנען, איז הורדום געריכט? פון אורטייל אן אן

 האט סנהדרין דער געשוויגן. האט און וואך, מיליטערישער זיין מיט
 שמעיה, פרושיס, די פון איינער נאר פארמשפטן. צו אים געהאט מורא
 פאר מורא איצט האט "איר געזאגט: און אויפגעהויבן זיך האט

 אלעמען אייך וועט ער ווען מאג, א קומען וועט עס אבער הורדוסן,
געווארן. מקו;ם שפעטער איז נבואה דאזיקע די טויט". צום פארמשפטן
 יהודה אין מלך א ווערן מאבט. צו געשטרעבט תמיד האט הורדוס

 האט ער טרוים. זיין נעווען איז דאס — רוימער די פון חילף דער מיט
 פון זון א אנטיגאן, פרינץ חשמונאישער דער געגנער: א געהאט אבער

 האט רוים, אין נעשטארבן איז וואס אריסטאבולן, געפאנגענעם דעם
 קאמף דורך רוימער, די קענן מלך־טיטול דעם באקומען געוואלט

 הילף דער מיט געלונגען, טאקע איז אים הערשער. פרעמדע די טיט
 פאר־ סאלדאטן, פערסישע געדונגענע און רעוואלוציאנערן אידישע פון

 ווערן יאר פיר אויף און לייט, זיינע מיט הורדוסן ירושלים פון טרייבן
 חיל רוימישן גרויסן א מיט צוריקגעקומען איז אבער הורדום קיניג. א

 אנטינאנען האבן רוימער די הויפט־שטאט. די איינגענומען האט און
 יהודה. אין קיניג א פאר חורדוסן אויסגערופן און קאפ דעם אפגעהאקט

 אני אלע פארפאלגן אנגעהויבן הורדום האט מאכט, דער צו געקומען
סנהדרין. דעם פונאנדערגעלאזט און חשמונאים־פארטיי דער פון הענגער
 הערשער די געביטן אפט רוים אין זיך האבן צייט יענער צו

 אפגענומען אנדערן דעם ביי איינער האבן קריגפירער פארשיידענע
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 רויב. אין דערהרגעט געגנער זיינע האבן צעזארן יוליוס מאכט. די
 מאנארכיע. א נעווארן רעפובליק רוימישער דער פון איז אינגעכען

 רוימישער ערשטער דער געווארן איז ט ם ו ג וו א ן א י וו א ט ק א
 צענדליקער פון הערשער א אימפעראטאר, אדער )צעזאר( "קיסר׳'
 אפריקע. און אזיע אייראפע, וועלט: דער פון טיילן אלע אין לענדער
 חנפענען הערשער, רוימישן יעדן צו צופאסן געמוזט זיך האט הורדוס

 העד־ דעד בדי חילף, טיליטערישער ארעד געלט טיט אונטערקויפן אים,
פאלק. פון ווילן דעם קעגן טראן יהודהשן אויפן האלטן אים זאל שער

 • צ בדי פאטיליע. אייגענער זיין אין באליבט ניט געווען איז הורדוס
 חשמונאים., די פון יורש געזעצלעכער דער איז ער אז אנשטעל, אן מאבן
 גע־ פון אייניקל אן ם, ר; מ שיינער דער טיט געחאט חתונה ער האט

 געהאלטן ער האט אירע פאטיליע נאנצע די הורקנוסן. מלך וועזענעם
 מוטער איר הורקנוס, אלטן דעם זיידן, איר פאלאץ: קינינלעכן זיין אין

 ראם האט הורדום .111 אריסטאבול ברודער איננערן איר און אלכסנדרה
 צ: כדי נאר קרובים, חשמונאישע זיינע צו ליבשאפט פון ניט נעטאן
 צונויפריידן ניט שטילערהייט זיך זאלן זיי אויג, אונטערן זיי האלטן

 שוואגער זיין אויפשטאנד. אנייעם וועגן פאטריאטן אידישע די טיט
 באשמימט הורדוס האט איננל, זיבצעניאריקן איידעלן אן אריסטאבולן,

 האט ער אז אבער פאמיליע; די צופרידנשטעלן כדי גדול, כוהן א פאר
 זיין בשעת פרינץ שיינעם דעם פארנעטערט פאלק ראם ווי דערזעען,

 איינמאל, אומרואיק געווארן ער איז בית־המקדש, אין ארויסטרעטן
 מאל־ א אויף געסט פיל פארזאמלט מלך דער האט סוכות, יום־טוב אין

 מיט אריסטאבול און טאג, הייסער א נעווען איז עם יריחו; אין צייט
 בשעתן טייך; אין זיך באדן געגאנגען זיינען יוגנט דער פון חברים זיינע

 אונטערן אביסל אריסטאבולן צונעחאלטן חברים פאר א האבן שווימען
 אז קלאנג, א ארויס איז עם נעווארן. דערטרונקען איז ער און וואסער,

 מען האט אומעטום אבער צופאל, אומגליקלעכער אן געווען איז ראם
 אזא אויף געוואלט האט וואס הורדוס, דערין איז שולדיק אז נערעדט,

פאלק. ביים באליבטן דעם שוואנער, זיין פון ווערן פטור אופן
 ניט רו קיין פאמיליע זיין אין הורדוס האט אן צייט יענער פון
 געהאט פיינט לאנג שוין אים האט אלכסנדרה שוויגער די געהאט.

אויך האט מרים קינינין די רוים. אין אים אויף געקלאגט זיך האט און

93



 איד וואס שינאה, א מאן צום באקומען ברודער איר פון ט^יט ^כן
 דערוואוסט זיך האט זי ווען שפעטער, שטארק באזונדערם געווארן

 אתים" הורדוסן מען האט מאל צוויי פלאן. מערדערישן א זיינעם וועגן
 זייגע פאר פארענטפערן זיף זאל ער הערשער, רוימישע די צו גערופן
 פון אוועקפארן פארן ער האט מאל ביידע און חיים, רער אין מעשים

 איד און מתם האלמן פאלאץ־אויפזעער זיין געהייסן בסוד ירושלים
 וועט אים מיט אויב זיי, טויטן און פאלאץ אין פארשפארט מוטער
 אבער בשלום, צוריק געקומען מאל ביידע איז ער אומגליק. אן פאסירן

 האבן און פלאן מערדערישן זיין רועגן דערוואוסט זיך האבן פרויען די
געקראגן. פיינט מער נאך אים

 פאר־ האבן אנדערער דער פון מורא און זייט איין פון שינאה
 גע־ האט הורתם גיהינום. א אין פאלאץ קיניגלעכן דעם וואנדלט
 חשמונאים איבערגעבליבענע די פון איז עם וועד וועט טאמער ציטערט,
 אכציקיעתקן דעם טויטן געהייסן ער האט מראן, דעם אים ביי אפנעמען

 פאמיליע־ רעם פון זיך ארויסרייסן געוואלט האט וואם הורקנוסן, זקן
 האט נאכדעם פריינד. זיינע פון חילף דער טיט אנטלויפן און גיהינום
 געוואלט האט זי אז אליין, מתם קיניגין די באשולדיקט הורתם

 דער חטאים. אזעלכע אין נאך און דינער, א דורך סם אים צוטראגן
 האט מתם און טויט, צום פארמשפט זי האט מען אז געווען, איז סוף

 אזא תליון. א פון האק דער אונטער קאפ דעם אוועקלייגן געמוזט
 ביז האט וואס אלכסנדרה, מוטער די געהאט אויך האט סוף ביטערן
 איר פון מערדער דעם פון נעמען צו נקמה מיטלען געזוכט צולעצט
משפחה.
 דעב הורדוסן, געשאלטן קללות ביטערע מיט האט פאלק ראם

 גערופן. אים האט מען ווי אידן'/ "האלבן און קנעכט" "אדומישן
 ער וואס רעם, דורך פאלק דאם זיך צו צוציען געוואלט האט הורתם

 געמאכט און ירושלים אין בית־המקדש דעם איבערבויען געתייסן האט
 בית־ ערשטער רער געווען ס׳איז ווי אזוי טעמפל, פרעכטיקן א אים פון

 בינין רעם פון טויערן די אויף אבער המלך; שלומה פון המקדש
 דער פון הערב א אלם אדלער, גאלדענער גרויסער א געשיינט האט

 נאציא־ אידישן רעם באליידיקט האט דאס און אימפעריע, רוימישער
 אויף בעם אין געווען לייט פרומע זיינען רעם אויסער געפיל. גאלן

 שמאט הייליקער רער אין געבויט האט ער פארוואס הורדוסן,
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 "ויפן ספארט מיט פארנומען זיך האט מען וואו צירקן, און טעאטערס
 און שטעט נייע אויסגעבויט אויך האט הורדו□ שטייגער. גריכישן

 א-ים־ איז אזוי קיסר. רוימישן דעם לכבוד נעמען געגעבן זיי האט
 געירען איז רועלכע קיסריה, שטאט די □2 ברעב אויפן געווארן יעבויט

 מען האט שומרון שטאט אלטער דער רוימער; און גריכן מיט באזעצט
 האט רואם אווגוסט, קיסר פון )טיטול געגעבן,״םעבאסטע" נאמען א

הייליקער(. דער גריכיש: אויף געהייסן
 זיינע פאר נאר ווייבער, עטלעכע פון קינדער געהאט האט הורדו□

 ארים־ און אלפסנדר מר^מען, פון זין צוויי די געהאלטן ער האט יורשים
 סרס*ק ביי□ רוים אין געהאדעוועט זיך האבן פרינצן יונגע די טאבול.

 פון קינדער זיינען זיי אז פארגעסן, ניט זיי האבן דאך און חויף,
 איבער־ איר פאר אומגעקומען איז רואם מלבה, חשמונאישער א

 אז באמערקט, האט הורדו□ דינאסטיע. נאציאנאלער דער געגעבנקייט
 אנטי־ פרוי, אנדער אן פון זון זיין ליב; ניט אי□ האבן זין ביידע די

 אנ־ האט פרינצן, פריווילעגירטע די נעווען מקנא האט רואם פאטער,
 צו אי□ טראכטן אריסטאבול און אלכסנדר אז פאטער, ביים גערעדט

 אנ־ דער מוטער. דער פון טויט פארן נעמען צו נקמה כדי טויטן,
 און געריכט, צום זין ביידע איבערגעגעבן האט הורדו□ געשראקענער

 געווארן באשטימט איז אנטיפאטער טויט. צום פארמשפט זיי האט מען
 אז דערוואוסט, זיך הורדו□ האט באלד אבער טראן. פון יורש א פאר
 פון ווערן פטור גיכער רואם געוואלט אויך האט יורש דאזיקער דער
 רעד ווען אז דערציילט, מען געפאלן. אויך אנטיפאטער איז אזוי אים;
 חורדוסע□ דריטן פון טויט דע□ וועגן דערהערט האט אווגוסט קיסר

 בעסער איז קיניג אידישן דעם פון הויז "אין אויסגערופן; ער האט זץ,
 פאר געבראכט ער האט זין זיינע )ווייל זון" א איידער חזיר א זיין צו
זיין(. ניט קרבן קיין אידן ביי טאר חזיר א און קרבן א

 און דריי געקיניגט האט ער ווי נאכדעם געשטארבן איז הורדו□
 זיינע צווישץ מלוכה די צעטיילט ער האט טויט פארן יאר. דרייסיק

 קיין פארן געמוזט האבן יורשים די אבער זין, דריי איבערנעבליבענע
 האט קיסר דער אווגוסט. קיסר פון צושטימונג א באקומען צו רוים

 יהודה אין אז דערזעען, האט ער ווען אבער געווען, מפכים תחילת
איבער־ באשלאסן ער האט מהומות, און אויפשטאנדן אויף ניט חערן
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 וראם באאמטע, רוימישע פון הענט די אין פארוואלטונג די ;עבן
 געווארן יהודה לאנד דאס איז אזוי "פראקוראטארם". גערופן זיך

אימפעריע. רוימישער דעד פון פראווינץ א

 דער און קריג נאציאנאלער דעו־ פראקוראטארם׳ די .19
חורבן צווייטער

 תי־ א געזעשן איז ירושלים, פון ווייט ניט קיסריה, שטאט רער אין
 גע" האבן אים ארום און גובערנאטאר, אדער פראקוראטאר, מישער

 אפהיטן געזאלט האבן רואם שאלדאטן, רוימישע טחנות גאנצע לאגערט
 פסה ווי טובים, ימים גרויסע פון טעג די אין יהודה. אין ארדענונג די

 )טעמפל־ "עולי־רגל" טיט פול געווען איז ירושלים ווען שובות, און
 סאל־ זיינע טיט פראקוראטאר דעד פלעגט לאנד, גאנצן פון באזוכער(

 קעגן פאלק פון אויפשטאנד אן דערלאזן ניט כדי אהער, קומען דאטן
 אידישן צום צוקוקן זיך פלעגן רוימער די הערשאפט. פרעמדער דער
 פרעמד אזרי געווען זיי זיינען וואם מנהגים, רעליגיעזע די צו און לעבן

 מען וואס גאט, א צו בעטן מענטשן ווי למשל אומפארשטענדלעך, און
 און גריכישע די וועלכע טיט בילדער, אן טעמפל א אין ניט, אים זעט

 אידישע געקוקט האבן פיינדלעך פול. געווען זיינען טעמפלען רוימישע
 שוין האט פאלק דאס געשט. פרעמדע געבעטענע ניט די אויף אויגן

 געמאנט האט מען פרעטד־הערשאפט: פון טעם ביטערן דעם געפילט
 פאר־ זיינע פאר און קיסר רוימישן פארן שטייערן שווערע אים ביי

 דאב ארימעלייט. פון הויט די געריסן האט מען יהודה; אין וואלטער
 פון נאכפאלגער דער טיבעריום, קישר רער באמערקט שוין האט

 האט ער ווען .^אטאר,*פראק א איינעם אנגעזאגט האט און אווגוסט,
 וואל, די אראפ נעמט פאשטוך גוטער "א יהודה: קיין געשיקט אים

 אויך געווען אבער זיינען עש שעפשן". זיינע ביי הויט די ניט אבער
 באליידיקט און פאלק ראש גערייצט האבן וואט פראקוראטארם, אזעלכע

 זיינע געהיישן פילאטום בייזער רער האט אזוי געפיל. רעליגיעזן זיין
 דעם מיט פאנען רוימישע ירושלים פון גאסן די איבער טראגן שאלדאטן

 אידישער הייליקער דער אין געטארט ניט האט מען וואש בילד, קישרש
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 א( אלם פארערט בילד קיסרם דעם טען האט רוים אין ווייל שטאט,
פארבאטן. שטרענג געווען געצנדינסט איז ירושלים אין אין אפגאט

 קא" קאי טשוגענער דער קיסר, רוימישער א זיך האט איינמאל
 אין אריינשטעלן בילד זיין זאל מען אז פאדערן, צו דערוועגט ליגולא,

 פערזאן געטלעכער א פאר געהאלטן זיך האט קאליגולא בית־המקדש.
 דער ־פון טעמפלען אלע אין בילד זיין צו בוקן זיך זאל מען געהייסן אין

 קיסרם דעם פאר קני די אויף געשטאנען מען איז אומעטום אימפעריע.
 לאזט אמינה זייער ווייל געטאן, ניט דאס האבן אידן אבער סטאטויעם,

 צג אבאפעל געשיקט קאליגולא האט דאן בילדער־קולט. קיין צו ניט
 בית־המקדש אין אריינשמעלן זאל ער סיריע, אין ארמיי־קאמאנדיר זיין
 איר. צי• זיך בוקן אידן צווינגען און סטאטויע קיסרם דעם ירושלים פון
 זיי אז דערקלערט, האבן און מאבן אידישע אויפגעהויבן זיך האבן דא

 ניט באפעל קיסרס רעם אונז ביי וועסט "דו דערלאזן: ניט דאס וועלן
 די געשריען האבן — אויפקוילען" אלעמען וועסט דו סיידן אויפפירן,

 אוט" ס׳איז אז רוים, קיין געשריבן האט ער קאמאנדיר. צום אידן
 בלוט־ שרעקלעכער א אן פאדערונג קיפרם דעם אויפפירן טעגלעך

 דער אז ידיעה, א אנגעקומען איננעכן איז גליק צום פארגיפונג.
 ארמיי איינענער זיין פון אפיצערן געשטארבן: איז קאליגולא טשוגענער

געהרגעט. אים האבן
 עפעם אויפנעשטעלט יהודה אין זיך האט צייט קורצער א אויף

 נאטען טיטן הורדופעם, אייניקל אן טלוכה. איינענע אן ווי אזוי
 פיל געהאט האט און רוים אין געהאדעוועט זיך האט פא, י אגר

 נעשטיצט אים האט אליין קאליגולא אפילו הריף; קיפרס אין פריינד
 קאליגולאם גליל. פון פארוואלטער א פאר באשטימט אים האט און

 פאר" די אויך אגריפאן אפגעגעבן האט קלאוודיום, קיטר דער יורש,
 אגריפא איז ארום אזוי "מלך"• טיטול דעם טיט יהודה פון וואלטונג
 זיידע זיין אמאל ווי אזיי הערשער, זעלבשטענדיקער א במעט געווארן
 פארקערט, דרכים; זיידנס דעם אין געגאנגען ניט אבער איז ער הורדום.

 אמתעד אן זיין און פאלק צום זיך דערנעענטערן געוואלט האט ער
 בא־ זיך האט ער אנגעשטעלטער. רוימישער א ניט מלך, אידישער
 צום קומען אפט פלענט פרושים, דעמאקראטישע די מיט פריינדעט

 טראגן אליין ער פלעגט שבועות אום בית־המקדש. אין גאטם־דינסט
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 פון מנהג דעם )לויט פרוכטן פרישע טיט קארב זיין בית־המקדש אין
 אגריפא האט איינמאל דארפסלייט. פראסטע טיט גלייך ביכורים(
 צוגעקוטען איז ער ווען הורה. דער פון קאפיטל א עולם פארן געלייענט

 זאלסטי ברידער דיינע "פון (:17 )קאפ. דברים אין פסוק רעם צו
 זיך ער האט — פרעמדע" פון ניט קיניג, א זיך אויף אויפשטעלן

 ריינע פון ניט שטאמט אליין ער אז דערמאנט, זיך האט ער צעוויינט:
 צוגערופן: אים האט עולם דער אדומים. געמישטע פון נאר יהודים,

 האט אגריפא ברודער!" אונזער ביסט דו אגריפא! צער, קיין האב "ניט
 זון דער געווען איז ער בלוט: חשמונאיש זיך אין געהאט טאקע דאך
 ביידן וואס טרים, קיניגין דער פון אייניקל דער און אריסטאבולן פון

 האט חשמונאים ערשטע די ווי עשאפאט. אויפן נעשיקט הורדום האט
 אנפאלך פיינדלעכע קעגן ירושלים פארזיכערן וועגן געזארגט אגריפא

 אבעי- שטאט, דער ארום פעסטונג אנייע בויען אנגעהויבן האט ער
 מען האט רוים אין ווייל אפשטעלן, ארבעט די געמוזט האט ער

 זיין באפרייען צו כדי אויפשטאנד, אן צו נרייט אגריפא אז געמיינט,
הערשאפט. רוימישער פון לאנד

 געשטארבן איז ער מלוכה. אגריפאס געדויערט האט יאר פיר נאר
 געהייסן אויך האט וואם זון, זיבעצניאריקן א איבערגעלאזט האט און

 רוימישער דער האט אים אבער צווייטער"(. דער )"אגריפא אגריפא
 האט מען יהודה: אין פארוואלטונג די איבערגעגעבן ניט שוין קיסר

 אנחדבן ניט זאל ער מלך, אידישן א פאר געחאט מורא רוים אין
 אין מען האט שפעטער ערשט קיסר. דעם קעגן פאלק דאם בונטעווען

 פון רעכט די ניט אבער "מלך׳/ טיטול דעם נאר געשיינקט אים רוים
 צו אריבערגעגאננען ווידער איז פארוואלטונג די פארוואלטער. א
רוים. פון געשיקט האט קיסר דער וואם פראקוראטאר, א

 זייער אויף געביטן אפט זיך האבן וואם פראקוראטארס, נייע די
 באאמטע, דאזיקע די אלטע. די ווי ערגער נאך געווען זיינען שטעלע,

 זייער אין אידן. צו באצויגן שלעכט זיך האבן רוימער, אדער גריכן
 באפעלקעחע גריכישע די אז דערלאזט, זיי האבן קיסריה רעזידענץ

 זיי אויף געקלאגט זיך האט מען איינוואוינער. אידישע באליידיקן זאל
 געוואלט ניט זיך האט )נעראן( נירון קיסר בייזער דער אבער רוים, אין

 די פארשטארקט זיך האט פאלק אין אידן. פאר איינשטעלן
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 האבן וואס /7"קנאים אדער "זעלאטן" די פון באוועגונג פאטריאטישע
 ענדלעך האט געדולד די יאך. פרעמדן דעם אראפווארפן געוואלט

 נייעם א יהודה קיין געשיקט האט נירון ווען פאלק, ביים געפלאצט
 צו תליון א ווי געקומען איז "וואס פלארום, נאטען טיטן פראקוראטאר,

 אי" פון אומצופרידנקייט די איז אים פאר פארברעכער". באשטראפן
 אויף גריכן אנגערייצט האט ער פארברעך. א געווען שוין פאלק דישן
 מען אז און בית־המקדש, פון אוצרות די פון גאלד נעפאדערט אידן,
 צעראבעווען סאלדאטן זיינע געהייסן ער האט אפגעזאגט, אים האט

 נע" זיך האט אבער באפעלקערונג די ירושלים. אין הייזער אידישע
 עם שמאט. פון ארויסגעטריבן זיי האט און רויבער די אויף ווארפן

 גערופן האבן זעלאטן די אויפשטאנד. אפענער אן אויסגעבראכן האט
 פרעמדער דער טיט טויט און לעבן אויף קאמף א צו פאלק דאס

 ארמיי רוימישער רער פון הויפט־קאמאנדיר דער אז און הערשאפט.
 בא. ראם זיך האט ירושלים, קיין לעגיאנען זיינע צוגעפירט האט

 האבן זיי אז אימפעט, אזא טיט זיי אויף געווארפן פאלק נייסטערטע
צעשלאגן. און נאכגעיאגט זיי האבן העלדן אידישע אנטלויפן: געמוזט
 איז אויפשטאנד אזא נאך אז פארשטאנען, מען האט ירושלים אין

 מעבטיקער דער מיט מלחמה שווערע א אויסצומיידען ניט שוין
 דער געגרייט. זיך טען האט מלחמה דער צו אימפעריע. רוימישער

 געהייסן האט וואס רעגירונג, צייטווייליקע א געשאפן האט סנהדרין
 ארגאניזירן שטעט, אנדערע און ירושלים ארום פעםטונגען נייע בויען

 האט מען קריגפירער. געניטע אנשטעלן און ארמיי פרייוויליקע א
 גליל־זייט. דער פון קומען וועלן לעגיאנען רוימישע די אז געווארט,
 ארמיי. אידישע די קאנצענטירט גליל אין צוערשט מען האט דעריבער

 טיט מענטש א מתתיהו, בן יוסף געווארן באשטיטט איז פירער אלם
 בא" שפעטער איז וואס בילדונג, רוימישער און אידישער גרויסער א

 אלם יום. וו פלא יוסיפום נאמען דעם אונטער געווארן רימט
 קיין קיינמאל ער איז פריער געשיכטע. אידישער פון פארפאסער
 קריג א פירן אז פארשטאנען, אפילו האט ער נעוועזן; ניט קריגפירער

 דעם אין זיך האט ער אבער געפערלעך; איז רוים מעכטיקן דעם מיט
 געקענט ניט באגייסטערונג פאטריאטישער אלגעמיינער פון מאמענט

פאטערלאנד. דעם דינען צו אפזאגן
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 אויפ• רעם וועגן דערוואוסט זיך האט נירון קיסר דער ווי באלד
 קריג־ בעסטן זיין אוועקגעשיקט ן אהי ער האט יהודה, אין ■שטאנד
 פאלק. בונטארישע ראם באשטראפן באפעל א טיט וועספאסיאן פירער

 וועלכער אין ארטיי, גרויסער א טיט גליל קיין געקומען איז וועפפאסיאן
 דעי אגריפא "מלך" פאפירענער רער אויך געפונען זיך האט עם

 די אויפשטאנד. אידישן פון געגנער א געווען איז וואם צווייטער,
 באפעסטיקטע עטליכע אין פארשלאסן זיך האט באפעלקערונג אידישע
 רעם טיט פארטייריקט זיך האט און יודפת( גמלא, )טבריה, שטעט

 רוימער די געהאלפן: ניט האט עם אבער גבורה. און מוט גרעסטן
 האבן זיי ביז אנדערער, רער ך נא שטאט איין איינגענומען האבן

 יי אין איבערגעגעבן זיך האט אליין יוסיפום גליל. גאנצן דעם באזעצט
 מאבן שלום מ׳מוז אז איבערצייגט, זיך האט ער וועספאסיאן; פון הענט
רוים. טיט

 קיפד דער קאטף. לעצמן צום געגרייט זיך מען האט ירושלים אין
 פארנומען האט ארט זיין און געשטארבן צייט יענער אין איז נירון

 געווארן איז יהודה קעגן ארמיי דער פון פירער דער וועפפאפיאן.
 מיט און ארמיי אמוראדיקער מיט טיטוס. זון, וועפפאסיאנם

 בא־ געווען איז וואם ירושלים, באלאגערט ער האט קריגם־מאשינעם
 שמאט דער אין זייטן. אלע פון ווענט דיקע דריי מיט פעסטיקט

 יוחנן באזונדערם )קנאים(, זעלאטן די פון פירער די געהערשט האבן
 ווי געשלאגן זיך האבן זעלאטן די בר־גיורא. שמעון און גליל פון

 אויפן אנפאלן מאכן און שטאט פון ארויפגיין אפט פלעגן זיי גיבורים.
 אן האבן רוימער די פון מאשינעם אייזערנע די לאגער. רוימישן
 האבן קוים אבער ירושלים, בון פעסטונג־ווענט די געבראכן אויפהער

 אויפגעיואקפן אויגן זייערע פאר איז וואנט איין דורכגעבראכן זיי
וואנט. אינעווייניקסטע צווייטע א

 דערווייל און חדשים, עטליכע געדויערט האט באלאגערונג די
 פארשלא־ דער אין שפייז צוגענרייטע די אויסגענאנגען איז

 מען גאפן. די אין געפאלן זיינען מענטשן הונגעריקע שטאט. סענער
 אין זוכן פלעגן פרויען איידעלסטע און רייכסטע די אז דערציילט,

 פאר־ די הונגער. רעם שטילן צו שפייז ברעקלעך גאסן די אויף מיסט
 קרעפטן. לעצטע די טיט געקעמפט שוין האבן ירושלים פון טיידיקער
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 את־ האבן און שטאט אין אריינגעריסן רוימער די זיך האבן ענדלעך
 זיך האבן מענטשן פארצווייפלטע בית־המקדש. דעם טערגעצונדן

 פון שווערד דער פון געפאלן זיינען אנדערע פייער, אין געווארפן
 פרויען טענער, צאל א אן אויסגעהרגעט האבן וואס סאלדאטן, רוימישע

 געפאנגען מען האט שמעון און יוחנן זעלאטן־פירער די קינדער. און
 געפאנגענע טויזנטער קייטן. אין געשמידטע רוים קיין אוועקגעפירט און

 פאר פארקויפט און אזיע גאנץ פון מערק די אויף געפירט מען האט
 איז יהודה חורבות, און אש בארג א געווארן איז ירושלים קנעכט.
 רוימישער דער פון באשטאנד אין פראווינץ קליינע א געווארן

אימפעריע.
 דעב לכבוד יום־טוב א געמאכט מען האט רוים שטאט רער אין
 לעגיאנען רוימישע געגאנגען זיינען גאסן די איבער ניצחון. גרויסער
קיסר, געווארן שוין איז וואם וועספאסיאן, פון פירונג רער אונטער

טיטוס פון טריאומף־צוג .22

 געי אידישע די זיי הינטער דאמיציאן, און טיטום זין צוויי זיינע און
 גערויבטע די געטראגן האט מען קייטן; אין געשמידט פאנגענע
 האט געפאנגענע די פון בית־המקדש. פון כלים זילבערנע און גאלדענע

 ארויפ־ גיורא, בר שמעון גיבור זעלאטישן רעם ארויסגעפירט מען
 אנדערן דעם אויפגעהאנגען; און האלז אויפן שטריק א אים געווארפן

 גאנצע דאם תפיסה. אייביקער צו פארמשפט מען האט יוחנן, פירער,
 "טריאומי דער אויף אויסגעמאלט מען האט "טריאומף" פוגם בילד
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 לכבוד רוים שטאט רער אין אויפגעבויט האט מען וואס ארקע", פאלער
 אויסגיסן געלאזט האט מען יהודה". פון באזיגער דעם "טיטוסן

 מיט און פרוי וויינענדיקער א פון בילד דעם מיט מטבעות באזונדערע
געפאנגען". יהודה באזיגט, "יהודה אונטערשריפט: לאטיינישער דעד

 פון צייט דעד פון אריבער זיינען יארהונדערטן אכצען ווי מער
 ירושלים איינגענומען האט )טיטום צייט אונזער ביז חורבן" "צווייטן

 ירושלים פון חורבן ערשטן דעם קריסטום־געבורט(. נאך 70 יאר אין
 דעם און חורבן איין צווישן רוים. — צווייטן רעם בבל, געמאכט האט

 פאר־ די "גלות", אידישער דער פארשטארקט זיך האט אנדערן
 גריכיש אויף וואס לענדער, אלע אין פאלק אידישן פוגם שפרייטונג

"דיאספארא". געהייסן ראם האט

פרעמד דער אין און היים דער אין לעבן גייסטיקע דאס .20
 ניט פאלק אידישע ראם האט מלחמות און אויפשטאנדן דורך

 קאטף אינם אבער הערשאפט. פרעמדער קענן לאנד זיין שיצן געקענט
 שמארק. געווען ער איז פרייהייט נייסטיקער אינעווייניקסטער, זיין פאר

 נאציאנאלער זיין געטריי געבליבן ער איז פעלקער פרעמדע צווישן
 אז דערמאנט, שטענדיק אים האבן פירער גייסטיקע זיינע קולטור.

 פון קיום דעם פארזיכערן קענען שטעט ארום פעסטונג־מויערן ניט
 מידות, גוטע גלויבן, פון גייסט, פון באפעסטיקונג נאר פאלק, א

 פרושים די האבן העכער און העבער אלץ גערעכטיקייט. סאציאלע
 צו־ האבן תורה", דער ארום "צוים דעם מויער, אלטן זייער נעבויט

 האבן פרושים• די לעבן־שטייגער. נייעם צום געזעצן אלטע די נעפאסט
 זיי וואו ירושלים, פון סנהדרין דעם אין איינפלום שטארקן א געהאט
 פון קאלעניע דער אין צדוקים. די ביי מאכט די אפנעמען אפט פלענן

 באטראבטן פלעגט מען וואו בית־המדרש, אין סנהדרין, ביים געלערנטע
 תורה, דער קאנסטיטוציע, הייליקער רער פון גרונד אויפן געזעצן אלע

אויבערהאנט. די געהאט פרושים די האבן
 )נשיא( פארזיצער געווען דארטן איז הורדוסן פון צייט דער אין

 דערציילט לעבן זיין וועגן הילל. פאלק פון לערער גרויסער רער
ירושלים קיין געקומען איז און בבל פון ער האט געשטאמט אז מען,
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 גרויס מיט געלערנט האט ער לערער. בארימטע די ביי תורה ■לערנען
 בית־המדרש. אין )לעקציע( שיעיר איין קיין דורכנעלאזט ניט און חשק

 בית־ צום צוגעגאננען הילל איז ווינטער־אוונט קאלטן א אין איינמאל
 וואס מטבע, קליינע די קעשענע אין געהאט ניט האט און המדרש
 אריינגעלאזן פאר דינער דעם באצאלן געדארפט האט תלמיד יעדער
 דרריסן, פון וואנט דער אויף ארויפגעקלעטערט ער האט הויז; אין ווערן

 נאנצע די אויסגעהערט אזוי און פענסטער צום אויער אן צוגעלייגט
 אין האלב־דערפרארענעם. א געפונען אים מען האט דארטן לעקציע;

 אים האט מען אז נעלערנטער, אזא נעווארן הילל איז ארום צייט א
 ביים קאלעניע געזעצגעבערישער דער אין נשיא א פאר אויסגעוויילט

 אויפצולייגן ווי תקנות, וויכטיקע איינגעפירט ער האט דא סנהדרין.
 זאל מען אז שבכתב"(, )"תורה תורה געשריבענער רער פון געזעצן די

 געהייפן האבן וואס געזעצן, נייע נויטיקע די ארויסדריננען קענען זיי פון
 פך א געהאט האט הילל פה(. שבעל )תורה תורה" מינדלעכע "די

)בית־הילל(. הויז" "היללס גערופן זיי האט מען וואט תלמידים,
 געגרינרעט האט שמאי, צייט, יענער פון נעלערנטער אנדער אן

 ביידע צווישן "בית־שמאי". געהייסן האט וואס שולע, כאזונדער א
 געזעצן די אויפלייגן וועגן שטרייט א געפירט שטענדיק זיך האט שולן

 זיינע און הילל דינים. נייע זיי פון ארויפדריננען און תורה רער פון
 צו ניט זיין זאל עם אז אזוי, געזעץ יעדן אויפלייגן פלעגן תלמידים

 רואם נעזוכט האט אבער בית־שמאי לעבן, אין אים אויהפירן שוועו־
נעזעץ. פון יאך דעם מאבן צו שווערער
 באראקטער. זי־יער אין אויך פארשיידן נעווען זיינען שמאי און הילל

 מענטשן צו ליבע אז זאנן, פלעגט און מענטשן צו נוט געווען איז הילל
 געקומען אים צו איז איינמאל תורה. רער פון מצווה גרעכטע די איז

 די אויפלערנען מיך קענפט דו "אויב געזאנט: אים האט און נוי א
 בום איין אויף שטיי איך ווען צייט רער אין תורה אידישע נאנצע
 הילל איד". א ווערן איך וועל ווערטער(, עטלעכע אין הייכט )ראם
 אנדערן דעם זאלסטו ליב ניט איז דיר "וואס נעענטפערט: אים האט
 איבעריקע דאס און תורה, דער פון עיקר דער איז ראם אט — סאן ניט
 מיט שמאי צו געקומען איז נוי דער ווען רערצו". צונאב א נאר את

 שטעקן א נעכאפט לערער שטרענגער דער האט פארשלאג, זעלביקן רעם
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 אזעלכע־ תלמידים זיינע ^עבן פלעגט הילל ארויסגעטריבן. אים און
 צווישך שלום מאכן אומעטום און שלום רעם האבן ליב "זאלסט עצ^ת:

 דו ביז מענטשן א וועגן מיינונג שלעכטע א זאגן ניט "זאלסט מענטשן",
 אפ> מענטש דער האט אפשר ה. )ד. לאגע" זיין אין זיין ניט וועסט
 לאנע, שווערער אזא אין געווען איז ער ווייל זאך, מיאוסע א נעטאן

געקענט(. ניט ער האט אנדערש אז
 האט נעזעלשאפט אידישע די וועלכע אויף פארטייען, צוויי די צו

 דריטעפאר־ א נאף צוגעקומען איז פרושים, און צדוקים — געטיילט, זיך
 איסיים די סעקטע: רעליניעזע א געווען אייננטלעך איז וואם טיי,

 איז עיקר דער אז געהאלטן, האבן קלאסן העכערע די פון צדוקים די
 גע־ האבן קלאסן מיטעלע די פון פרושים די מלוכה; די אפהיטן
 האבן איסיים די און מלוכה, די ווי העכער ק ל פא דאם שטעלט
 דארף וואס יחיד, דער מענטש, דער איז עיקר רער אז געזאגט,

 מידות נוטע און ערלעכקייט נשמה, זיין פון ריינקייט דער ווענן זארגן
 נעלעבט האבן און שמעט די פון דערווייטערן זיך פלענן איסיים די

 ־רום- אין וואס דערפער, אין קאמונעס אדער חברות קליינע אין
 נע׳- ערדארבעט, מיט פארנומען זיך האבן זיי ים־המלח. ארום יהודה,
 פארמענן זייער גלייך אויף זיך צווישן געטיילט ברידער, ווי לעבט

 ניט און גרינסן און ברויט בלויז גענעסן קליידער, ווייסע געטראגן
 אין באדן זיך זיי פלעגן פרי דער אין טאג אלע וויין. קיין געטרונקן

 האלטך איסיים די פלעגט מען קערפער. דעם ריין האלטן צו כדי טייך
 פארשיידענע פון זיך היילן זיי צו קומען פלעגט מען און הייליקע פאר

קראנקהייטן.
 פלעגט טויפער, )יאהאן(דער יוחנן איסיים, די פון איינער

 אויף הערט "מענטשן שרייען: און ברדן פון ברעגעס די אויף ארומגיין
 וואט די היטל". פון מלוכה די נאענט שוין איז עס ווארעם זינדיקן, צו

 כדיי ןרדן, טייך אין )טויפן( באדן ער פלעגט אים צו געקומען זיינען
 טויפער" "דער געהייסן ער האט דערפאר זינד; אלע פון זיי אפרייניקן
 נצרת שטאט דער פון יונגערמאן א געקומען אים צו איז איינמאל

 האט יוחנן און ישוע, אדער ישו נאמען מיטן גליל, אין )נאזארעט(
 היטל" פון "מלוכה די אז געגלויבט, האט ישו ירדן. אין געטויפט אים
 דעי אויף זי אראפפירן בארופן איז אליין ער אז און געקומען שוין איז
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 דעד אייף לעבן דארף מען ווי גאט, פון ווארט ניי א אנזאגן ערד,
 לערנען און לייט פראסטע צווישן ארומגיין ער פלעגט גליל אין וועלט.

 דינען אים זאל מען ניט גאר וויל היטל" אין פאטער "אונזער אז זיי,
 רע־ שטרענגע אפהיטן מיט און טעמפלען די אין צערעמאניעס מיט

 דעב איינער האבן ליב זאלן מענטשן נאר פאדערט ער געזעצן; ליגיעזע
 פלעגט "ישו גאט. אויף נאר זיך פארלאזן און שוואכע די שיצן אנדערן,

 געמאכט אים האט ראם און גאט, צו תפילות מיט קראנקע היילן אויך
 ירושלים. קיין געקומען ער איז גליל פון "הייליקן". א פון נאמען א

 פרא- דעם קעגן אויפרעגונג גרויסע א געהערשט האט דארט ווען
 רוימישע זיינע מיט פאלק דאם גערייצט האט וואס פילאטום, קוראטאר

 אדע קעגן גערעדט שארף האט ישו בילדער. קיסרם דעם און פאנען
 און געזעצן נייע אויס טראבטן זיי ווייל פרושים, די קעגן פארטייען:
 דער אין ניט גלויבן וואם צדוקים, די קעגן צערעמאניעס; רעליגיעזע

 יענער אויף המתים תחןת אין און נשמה דער פון אומשטערבליכקייט
 רער פון באפרייונג פאר קעמפן וואם פאטריאטן, די קעגן וועלט;

 קעגן אלע און אלעמען קעגן געווען _?שו איז אזוי הערשאפט. פרעמדער
 גאט" פון "זון א פאר זיך האלט ער אז באשולדיקט, אים האט מען אים.

 אין פאטער "מיין אויסדרוק: דעם געברויכט אפט האט ער )ווייל
 אים האט מען "משיח'? א און קיניג" "אידישן א פאר הימל"(,

 אים האט געריכט דאס סנהדרין; פון געריכט צום איבערגעגעבן
 רוימישן דעם אים איבערגעגעבן און נביא" "פאלשן א ווי פארמשפט

 שרעק־ א מיט אים באשטראפן געהייסן האט פילאטום פארוואלטער;
 פארם אין האלץ א אויף אויפהענגען ה. )ד. קרייציקונג דורך טויט לעכן

האלץ(. צום פיס די און הענט די צושלאגנדיק קרייץ, א פון
 זיך האט נצרת( פון )ישו הנוצרי ישו פון אנהענגער די צווישן
 אויפ־ ער איז טויט זיין נאך טעג עטלעכע אז קלאנג, א פארשפרייט

 האט עס היטל. אויפן אויפגעהויבן זיך האט און קבר פון געשטאנען
 פאר "משיח", א פאר געהאלטן אים האט וואם סעקטע, א געבילדעט זיך

 גע> געזאלבטער, א "משיח", ווארט דאס הייסט )אזוי קריסטוס א
 גערופן זיך האבן סעקטע דער פון פירער די גריכיש(. אין קרוינטער,

 רער געווען איז זיי פון גרעסטער דער )שליחים(. ן ל א ט ם א פ א
 געמיינדע אידישער א פון געשטאמט האט וואם פאול, אפאסטאל
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 איז נאמען אידישער דין גריכיש. גערעדט האט און קליין־אזיע אין
 ירושלים אין פרושים די צו געהערט ער האט פריער שאול. געווען

 שפעטער אבער תלמידים; זיינע און ישו פון געגנער א געווען איז און
 דער וואס זון, גאטם טאקע איז ישו אז גלויבן, אנגעהויבן ער האט

 צו כדי ערד, רער אויף היטל פון אראפגעשיקט אים האט פאטער
 מענטש! אלע אויסלייזן דערמיט און יסורים שרעקלעכע אין שטארבן

 ישון, געשיקט גאט האט אליין אידן צו ניט שלעכטם. און זינד פון
 ן ב י ו ל ג איז עיקר דער אז זיי, אנצוזאגן כדי פעלקער, אלע צו נאר
 פאול מנהגים. און מצוות מיט לעבן דאם אנפילן ניט און גאט אין

 אג־ וואלטן וואס רוימער, און גריכן גויים, די זינען אין געהאט האט
 זיך אויף נעמענדיק ניט גאט, איינציקן איין אין גלויבן דעם גענומען

 כשר• שבת, מילה, למשל ווי געזעצן, און מצוות פון יאך דעם
 ארום־ איז אפאסטאל אידיש־גריכישער דער גלייכן. דאס און שפייזן

 אידן פאר תורה נייע זיין געפרעדיקט האט און לענדער פיל אין געפארן
 אפילו קהילות; קריסטלעכע געגרינדעט זיך האבן אומעטום גויים; און
 געווען נירון קיסר פון צייט דער אין איז אליין רוים שמאט דער אין

פ י ר ק ס ו ז ע י אין געגלויבט האט וואם סעקטע, קריסטלעכע א
 די פארשפרייטן צו אנגעהויבן זיך האט אדי גאט. פון זון דעם ס, ו ט

 גריכיש־רוימישע גאנצע די איינגענומען שפעטער האט וואס אמונה, נייע
 ראם אבער קריסטן, אידישע פארשיידענע אויך געווען זיינען עם וועלט.

 אננעמען געקאנט ניט און געוואלט ניט האט אינגאנצן פאלק אידישע
 "גאט־מענטש" א גאט, מענטשלעכן א געשאפן האט וואם אמונה, אזא
 גע" ניט און תורה אלטע די אפגעווארפן האט ישו, פון פערזאן דער אין

 פאלק דאס ווען צייט, דער אין פאלק אידיש באזונדער א פון וויסן וואלט
 אימפעריע. רוימישער דער מיט קאמף העלדישן א אין געשטאנען איז

 יאר• זעלביקן דעם אין געווען דאך איז קריסטנטום פון אנהויב דער
 חרוב דערנאך און יהודה אין געהערשט האבן רוימער די ווען הונדערט,
ירושלים. געמאבט
 אין צעשפרייט געווען שוין פאלק אידישע ראם איז צייט יענער צו

 גרעניצן. אירע איבער אפילו און אימפעריע רוימישער גאנצער דער
 מען ווי א, ר א פ ס א י ד גרויסע די אויסגעוואקסן לאנג שוין איז עם

 פאלעסטינע. אויסער ישובים אידישע די גריכיש אויף גערופן האט
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 סירישער דער אין אלכסנדריה, הויפטשטאט עגיפטישער דער אין
 גריכנלאנד פון שטעט פיל אין רוים, קיסר־שטאט דער אין אנטיוכיה,

 זיך האבן וואס קהילות, אידישע פרייע געווען זיינען קליין־אזיע און
 טיט זיך צונויפמישנדיק ניט מנהגים, און געזעצן אייגענע לויט געפירט

 גע־ שטענדיק האבן קיסרים רוימישע די באפעלקערונג. גויישעו דער
 נאר )אווטאנאמיע(. זעלבסטפארוואלטונג אידישע דאזיקע די שטיצט

 האט קאליגולא קיסר משוגענער דער אז געטראפן, זיך האט איינמאל
 אלכסנדריה, פון סינאגאגן די אין בילדער זיינע אריינשטעלן געהייסן
 געמאכט האבן און גריכן דארטיקע די באנוצט זיך האבן דערמיט

 פארוואלטער. רוימישן דעם פון הילף דער מיט אידן אויף פאגראם א
 *פאר זיך האט מאכט רוימישער דער מצד אידן צו פיינדשאפט די

 יהודה אין אויפשטאנד לעצטן דעם פון צייט דער אין ערשט שטארקט
ירושלים. ארום מלחמה גרויסער דער און

 *בא אין מאסן געדיכטע אין געוואוינט אידן האבן אלכסנדריה אין
 גרויסע געפירט האבן זיי פון פיל בם; צום נאענט קווארטאלן, זונדערע

 נרי־ קאנקורענץ געמאכט און האפן אלכסנדריער אין האנדלם־געשעפטן
 דא כאטש אידן, צום שינאה די גענומען זיך האט דערפון סוחרים. כישע

 באזעצט אידן און גריכן דאך זיך האבן פרעמדער: א ניט געווען ער איז
 נעווארן אויסנעבויט איז זי ווי באלד צייט, איין אין אלכסנדריה אין

 זיינען בילדונג אין פטאלעמייער. ערשטע די און מוקדון אלכסנדר דורך
 נאך אפשר און גריכן די ווי הויך זעלביקער דער אויף געשטאנען אידן

 א געשאפן האבן און גריכיש געשריבן און גערעדט האבן זיי העכער.
 ר ע ד ן א ל י פ פילאזאף גרויסער דער ליטעראטור, רייכע

 אידיש־ צו צוגעבונדן איד, הייסער א געווען איז ר ע י ר ד נ ס כ ל א
 נע־ בעסטע די פאראייניקן צו געזוכט ער האט ווערק זיינע אין קייט.
 פאר־ ביבלישע די אז באווייזן, און יודאאיזם טיטן העלעניזם פון דאנקן

 אלטע די פון אידייען די טיט שטימען וועלט און נאט וועגן שטעלונגען
 אין פאגראם דעם נאף פלאטאן. פון באזונדערס פילאזאפן, גריכישע

 קיסר צ־ם רוים קיין דעפוטאציע א טיט געפארן פילאן איז אלכסנדריה
 עגיפטן, אין פארוואלטער רוימישן דעם קעגן פראטעסטירן צו קאליגולא

 די האט קיסר דער אבער פאגראמשטשיקעם; די נעהאלפן האט וואם
 כעס אין געווען איז ער ווייל פריינדלעך, ניט אויפגענוטען דעפוטאציע
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 ביל- זיינע אויפשטעלן געוואלט ניט האבן זיי וואס דערפאר, אידן אויף
 $ זיינען ירושלים פון חורבן נאכן אלכסנדריה. און ירושלים אין רער
 א\יפ־ דארטן געפרובט און אלכסנדריה קיין אנטלאפן זעלאטן טייל

 רוי־ די אבער רוימער, די קעגן אויפשטאנד אן אידן צווישן הויבן
באשטראפט. שווער און נעכאפט זיי האט פאליציי מישע

 חורבן; צווייטן דעם פאר צייטן, יענע פון ר ו ט א ר ע ט י ל די
 ווייל• "שפעט־ביבלישע", אדער "נאך־ביבלישע" די אנרופן טען קען
 תנ"ך־ליטעראטור. אלטער דעד נאכמאכן מייסטנס פלענן שרייבער די
 אליין, העברעאיש ניט געשריבן האט מען געביטן: זיך האט שפראך די

 דעם נאכנעמאכט האט מען אבער נריכיש, און אראמעאיש אויך נאר
 טייל דריטן צום המשך א ווי געווען איז דאם ביבל. דער פון סטיל

 "תהילים'/ נייע געשריבן האט מען "כתובים". די צו — תנ״ך פון
 אין שריפטן נביאישע אויך ווערק, נעשיכטלעכע נייע "משלי׳/ נייע
 אריינגע־ ניט מען האט ספרים דאזיקע די דניאל. ספר פון פארם רער

 געהייסן האבן זיי און תג"ך, פון ביכער" "הייליקע די אין נומען
 )בא־ "אפאקריפן" נריכיש אין חיצונים׳/ "ספרים אדער גנוזים" "ספרים

 די ווי אפגעהיט אזוי ניט זיי האט מען ביכערא זייטיקע האלטענע,
 יארן הונדערטער פון משך אין זיינען דעריבער און ,ביכער הייליקע

 עברית אריגינאל־שפראך, זייער אין געגאנגן פארלארן זיי פון פיל
 אי־ גריכישע די בלויז דערגאנגען איז אונז צו און אראמעאיש, אדער

 געשריבן געווען לכתחילה זיינען וואס ווערק, די פון בערזעצונג.
 ווייניקע, נאר געבליבן נאנץ זיינען אלכסנדריה, אין באזונדערם גריביש,

 "אפאקריפן" די פון פראגמענטן. אי/שטיקלעך, אפט אויך ראם און
ווערק: פאלגנדיקע די וויכטיק באזונדערס זיינען
 בן יהושוע פון משלים און רייד קלוגע — בן־סירא" ״חכמת (1
 גריכישער דער פון צייט רער אין ירושלים אין געלעבט האט וואס סירא,

 שלומה׳/ "משלי ספר ביבלישן פון' נאכמאכונג א אייו דאס הערשאפט.
 אריינגעצויגן זיך האבן וואס יונגעלייט, יענע מוסר זאנט מהבר דער
 זאכן אין פריי צו געווארן זיינען און לעבן־שטייגער גריכישן דעם אין
 אין זיך פירן צו ווי עצות, קלוגע אויך גיט ער מאראל. און גלויבן פון

 אהער ביז געווען איז בוך ראם געזעלשאפט. דער אין און משפחה דעד
 מען האט לאנג ניט דא נאר טעקסט, גריכישן אלטן דעם אין באקאנט
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 העברעאישן רעם פין טייל גרעסטן דעם מצרים אין געפונען
צוריק. יאר טויזנט צוויי מיט געשריבן גערוען אייז ער ווי אריגינאל,

 די יועגן ביכער היסטארישע צוויי — "חשמונאים־ביכער" די (2
 ביידע חשמונאים. די פון אויפשטאנד דעם און אנטיוכום פון רדיפות

 י־י פון )סטיל( נוסח דעם אין שיין, זייער גריכיש, געשריבן זיינען
תנ״ך. אין ביכער חיסטארישע

 אלטן פוגם ארט דער אין פסאלמען נייע — שלומה" ״תהילות (3
 אייג־ האט ארמיי זיין מיט פאמפיי ווי נאכרעם געשריבן "תהילים",

הערשאפט. רוימישע די אנגעהויבן זיך האט עם און ירושלים גענומען
 מענטש הייליקער דער רואו נבואה־בוך, מין א — חנוך" ״ספר (4
 דעם, וועגן דערציילט היטל, אויפן גענומען אים האט גאט וואס חנוך,
 קומען וועט וואס משיחן, וועגן געזעען און געהערט האט ער וואס

פאלק. אידישע דאם באזונדערם און וועלט גאנצע די אויסלייזן
 אונז צו דערגאנגען זיינען ליטעראטור אידיש־גריכישער דער פון

 פי־ מין א ווי זיינען רואם אלכסנדריער, פילאן פון ווערק גרויסע די
 דער פון באשאפונג רער "ורענן תורה: דער צו פירוש לאזאפישער

 הדיברות" עשרת די "וועגן לעבן", "מושהם לעבן", "אברהמם זועלט",
 געהערט ליטעראטור אלכסנדריער דער צו אנדערע. פיל נאך און

 באשריבן, איז עם וואו מגילה, לאנגע א אריסטיי", פון בריוו "דער אויך
 און אלכסנדריה קיין ירושלים פון געקומען זיינען זקנים זיבעציק די ווי

 דער אויפגענומען זיי האט עם ווי גריכיש, אין תורה די איבערגעזעצט
 אין רייד. קלוגע זייערע אויסגעהערט און פילאדעלף פטאלעמיי קיניג

 צוועלף פון צוואה "די "ברוך־בוך", אין "עזרא־בוך", פערטן און דריטן
 נביאות־רייד נייע מיר געפינען זעאונגען" "סיבילישע פאטריארכן",

העלדן. גריכישע אדער ביבלישע אלטע פון נאמען אין
 אגנע־ האט ע ט כ י ש ע ג אידישער יועגן ווערק גרעסטע דאם

 ם. ו י וו א ל פ ף ם ו י גליל, אין קריגפירער אויבנדערמאנטער דער ■שריבן
 די אים האבן רוימער, די צו אריבערגעגאנגען איז ער ווי נאכדעם
 רוים. אין פאלאץ זייער אין געהאלטן טיטום און וועספאסיאן קיסרים
 "דער ווערק: גרויסע זיינע געשריבן חורבן־ירושלים נאכן ער האט דארטן

 פון חמשך א זיינען וואם אלטערטיטער", "אידישע און קריג" .אידישער
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 דאזיקע די מחבר. דעם פון צייט דער ביז געשיכטביכער ביבלישע רי
 שפראך גריכישער דער אין צייט אונזער ביז דערגאננען זיינען ביכער

שפראכן. גרעסערע אלע אין איבערגעזעצט זיינען און

בר-פויכבא פרן אויפשטאנד דער ארן !בנה אין סנהדרין דער .21

 איינוואוינער אידישע חורבות. פון שטאט א נעווארן איז ירושלים
 האט סאלדאטן רוימישע לעגיאן א נאר געבליבן, ניט דארטן זיינען

 בית־ א געווארן איז וואס שטאט, פארוויסטעטער רער אין נעלאגערט
 איבער־ ווייניקע די קעמפער. אידישע טויזנט צענדליקער פאר עולם

 שטעטל נאענטן דעם אין אוועק זיינען פאלק פון פירער נעבליבענע
 ווייטער פאלק דאס זאל ווי עצה, אן זיך האלטן דארטן כדי :בנה,

 ווען טעג, די אין נאך הערשאפט. שווערער פרעמדער א אונטער לעבן
 די פון איינער זיך האט קריג, דער נעברענט האט ירושלים ארום

 ,י א כ ז ־ ן ב ן נ ח ו י רבי בית־הילל, פון געלערנטער דער סנחדרין־לייט,
 זיינע אופן: אזא אויף שטאט באלאנערטער דער פון ארויסנעריסן

 און געשטארבענעם, א ווי תכריכים, אין אנגעטאן אים האבן תלמידים
 געשטאנען איז עם וואו שטאט, הינטערן קאסטן א אין ארויסגעטראגן

 הויפט־ רוימישן צום געקומען יוחנן איז דא לאנער. רוימישער רער
 מיינע מיט זיך באזעצן מיך "לאז געזאנט: און טיטוסן קאמאנדיר

 נערן האט טיטוס לערן־הויז". א דארטן גרינדן און :בנה אין תלמידים
 נעשטאנען איז וואס נעלערנטן, אידישן דעם פון בקשה די דערפילט

רוימער. די מיט שלום פאר
 מאסע א צוגעקומען :בנה אין חברה קליינער דער צו איז אינגעכן
 בית־ דער יאמער: א געהערט זיך האט עם ירושלים. פון אנטלאפענע

 פאר" שטאט גאנצע די נעהרגעט, כוהנים די פארברענט, איז המקדש
 געטרייסט האט יוחנן רבי טאן? איצטער מיר זאלן וואם — וויסטעט,

 מיר קענען קרבנות און חרוב איז בית־המקדש דער "יא, עלנדע: די
 אים קענען מיר און אומעטום, דאך איז נאט אבער ברעננען, ניט מער

 האט ער ווי זיך פירן און תורה הייליקער זיין פאלגן תפילות, מיט דינען
 ניט :בנה אין געגרינדעט האבן פריינד זיינע און יוחנן רבי געבאטן".

 לערנען, פאר בית־המדרש א און דאווענען פאר "בית־הכנסת" א נאר
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 אץ געזעצגעבונג פאר סנהדרין ארעד בית־דין נייעם א אויך נייערט
 לעבן צו רעכט ראם פארלארן ניט נאך האט פאלק ראם רוייל געריכט,

 געפונען :בנה, אין דא, זיך האט גראד געזעצן. אייגענע זיינע נאך
 פון ארט רעם פארנעמען צו רעכט געהאט האט וואם מענטש, א
 אן גמליאל, געווען איז ראם סנהדרין. אין )פארזיצער( "נשיא" א

 קינדם־קינדער זיינע און ער וואס הילל, גרריסן דעם פון אוראייניקל
 פון קאלעגיע געזעצגעבערישער דער אין פארזיצער געווען תמיד זיינען
 איז שמעון, נשיא דעד פאטער, גמליאלם סנהדרין. ירושלימער אלטן

 אויפ" האט זכאי בן יוחנן און מלחמה, דער בשעת געווארן דערהרגעט
 שטעלע הויכער דער צו צוגעגרייט אים און זון קליינעם זיין געהאדעוועט

 האט רעגירונג רוימישע די סנהדרין. נייעם דעם אין נשיא א פון
 דעם מיט פאלק אידישן פון פארשטייער א פאר אנערקענט גמליאלן

פאלק. פון עלטסטער דער ך, ר א טרי פא טיטול
 לעבעדיקע א אנגעהויבן זיך האט :בנה פון סנהדרין דעם אין

 לויטער פון באשטאנען סנהדרין דער איז איצט אויפבוי־ארבעט.
 געלערנטע די פארשוואונדן; כמעט שוין זיינען צדוקים די ווייל פרושים,

 כדי געזעצן, נייע אויסגעארבעט האבן בית־שמאי און בית־הילל פון
 *בית און בית־הילל פאלק. פון לאגע נייער דער צו תורה די צופאסן

 אויס־ האט געלערנטע פון גרופע יעדע קריגן: אפט זיך פלעגן שמאי
 דער אבער שטייגער; איר אויף תורה דער פון ווערטער די געטייטשט

 די געצוואונגען האט און צוים אין געהאלטן זיי האט גמליאל נשיא
 מערהייט, דער פון באשלוסן די פאלגן זאל זי סנהדרין אין מינדערהייטן

 *גע מען האט אזוי צד. בית־היללס פון געווען געוויינטלעך איז וואם
 איצטער זיינען וואס תפילות, טאג־טעגליכע די אין סדר א מאכט

 געווארן בטל זיינען עם ווי נאכדעם גאטם־דינסט, אין עיקר דער געווארן
 דא־ צו געזעץ א אנגענומען האט מען בית־המקדש. אין קרבנות די

 )מנחה( פארנאכט )שחרית(, פרי דער אין טאג: אין מאל דריי ווענען
 )אכצען ^שרה" "שמונה תפילה לאנגע די )מעריב(. ביינאבט און

 אויפלעבונג דער וועגן תפילה א טיט געווארן דערגאנצט איז ברכות(
 סנהדרין דער מלוכה. אידישער צוקונפטיקער דער אין ירושלים פון

 *אייג געווען איז צוועק זייער וואם געזעצן, סך א נאך אנגענומען האט
קהילות. די אין און משפחה דער אין לעבן דאם צוארדנען
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 נאך פאלק. פון פירער געווארן געזעצגעבער געלערנטע זיינען אזוי
 עקיבא• רבי בארימט געווארן איז זכאי בן יוחנן רבי פץ טויט רעם
 עקיבא איז יוגנט רער אין וואס: אט מען דערציילט לעבן זיין וועגן

 פאר" זיך האט און גביר ירושלימער א ביי פאסטוך ארימער אן געווען
 חתונה איינגעשטימט האט מיידל יונגע ראם רחל; טאכטער זיין אין ליבט
 רער געלערנטער. א ווערן זאל ער תנאי: איין טיט אים, טיט האבן

 טיט שידוך רער אנגעשטאנען ניט איז אים רואם פאטער, רייכער
 האט זי און שטוב פון טאכטער די ארויסגעטריבן האט פאסטוך, א

 פון אומגעפארן איז עקיבא נויט. גרויסער אין עקיבאן טיט געלעבט
 פיל אין לערער. בעסטע די ביי תורה געלערנט און שטאט צו שטאט

 בארימטער א אלם פרוי זיין צו אומגעקערט זיך ער האט ארום יארן
 פארנומען האט עקיבא רבי תלמידים. צאל גרויסער א מיט געלערנטער,

 ווענן זאגן פלעגט מען :בנה. פון סנהדרין דעם אין ארט ערשטן דעם
 בערג אנגעהאנגען ער האט תורה דער פון צווייגל יעדן "אויף אז אים,
 געזעצן. נייע פאר באווייזן און סברות מיט הייסט דאס הלכות'/ מיט
 דורך און גלויבן אידישן דעם פארשטארקן צו כדי געטאן ער האט ראם
 אזוי ווי רעם וועגן געטראכט אריך האט ער אבער פאלק. ראם דעם

הערשאפט. פרעמדער פון יאך דעם מאכן צו גרינגער
 האט וואם טיטוס, הערשאפט. רוימישע די געווען איז• שווער

 זיין פון טויט נאכן קיסר געווארן איז און ירושלים געמאכט חרוב
 אידישן פון פריינד גוטער קיין געווען ניט איז וועספאסיאן, פאטער
 אידישע א געהאט ער האט מלחמה דער פון צייט דער אין פאלק.

 אגריפא פרינץ דעם פון שוועסטער א בערעניקא, שיינע די געליבטע,
 האבן חתונה איר מיט וועט ער אז גערעכנט, האט מען צווירטן; דעם
 טיטוס ווען אבער רוים; פון מלכה א ווערן זי וועט צייט דער מיט און
 רוימער די ווייל דערווייטערט, בערעניקאן ער האט קיסר, געווארן איז

 זיין זאל פאלק פיינדלעכן רעם פון קינד א אז דערלאזט, ניט וואלטן
 זיך האבן טיטוסן, נאך געווען זיינען וואס קיסרים, די מלכה. א זיי ביי

 וואס פעלקער, די נעדריקט בכלל האבן און אידן צו שלעכט באצויגן
 דאמיציאן, קיסר דער הערשאפט. זייער אונטער געשטאנען זיינען

 מיט באפעלקערונג אידישע די געדריקט זייער האט ברודער, טיטוסעם
 עקיבא רבי גמליאל, נשיא רער גזירות. אנדערע און שטייערן שווערע
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 בעמן. רוים קיין געפארן זיינען סנהדרין פץ מיטגלידער צוויי נאך אץ
 לע־ די דערזעען האבן זיי ווען גזירות. שווערע די אפשאפן זאל מען

 זייער אין דערמאנט זיך זיי האבן וועלט־שטאט, פריילעכע בעדיקע,
 נאר צעוויינט; זיך האבן און ירושלים הויפט־שטאט חרובער אייגענער

 וויינען? מיר זאלן וואם "צו געזאגט: און איינגעהאלטן זיך האט עקיבא
 ער וועט ווילן, זיין ניט טוען וואס די, צו גוטס פיל אזוי טוט נאט אויב
 און געבאטן זיינע טוען וואס יענע, באפרידיקן שפעטער אוודאי דאך
 ווארטן צו געבליבן נאך איז לאנג צו אבער צרות". דעם צוליב ליידן
 רער פון פונקן געטליעט נאך האבן פאלק אין ישועה. גאטם אויף

 פון חורבן דעם צו געבראכט האט וואס שריפה, גרויסער אמאליקער
צעפלאקערט. ווידער פונקן די זיך האבן אינגעכן און ירושלים,
 געפירט האבן וואס אדריאן, און טראיאן קיסרים, רוימישע צוויי
 עס אומעטום. אידן די צערייצט האבן אפריקע, און אזיע אין מלחמות

 די הערשער. רוימישע די קעגן אויפשטאנד אן אנגעהויבן זיך האט
 אויפ־ איז )דיאספארא( גלות־לענדער די אין באפעלקערונג אידישע

 ערטער פיל אין זיי האט און סאלדאטן טראיאנס קענן געשטאנען
 אין אידן די אויך אויפגעהויבן זיך האבן שפעטער ביסל א געשלאגן;

 אויפן געקומען איז קיסר דאזיקן דעם אדריאן. קיסר דעם קענן יהודה
 אידן, פאר ניט ירושלים שטאט די אויפבויען געדאנק: ווילדער א זינען
 אין אריינשטעלן און טעמפל גויישן א דארטן בויען גויים, פאר נאר
 ראם אנדערע. און זעוום־יופיטער אפגעטער: גריכיש־רוימישע די אים

 אנטיוכרם רשע רעם פון צייטן אמאליקע די דערמאנט פאלק דעם האט
 פאלק פון געדולד די חשמונאים. די פון אויפשטאנד העלדישן רעם און

 אויפ־ האבן וואם העלדן, נייע באוויזן זיך האבן עס געפלאצט. האט
 יי "שלאגט לאזונג: רעם מיט רעוואלוציע דער פון פאן די געהויבן
פאלק!" אידישע דאם באפרייט און רוימער

 )אן בר־כוכבא געווען איז רעוואלוציאנערן די פון פירער דער
 איז דאס שטערן"(. א פון זץ "דער הייסט וואם נאמען, אראמעאישער

 אמאליקער דער ווי אזוי פאטריאט, פייערדיקער א און גיבור א געווען
 זיך האבן פאטריאטן אידישע טויזנטער בר־גיורא. זעלאטן־פירער

 א-ז מאסן, די פון באגייסטערונג די זעענדיק פאן. זיין אונטער געשטעלט
 כמעט זיך האט דא און אויפשטאנד, צום צוגעשטאנען אויך עקיבא ■רבי
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 פיל אין רוימער. די קעגן קריג אין אריינגעווארפן פאלק גאנצע ראם
 צושלאגן קעמפער אידישע באוואפנטע האבן גליל און יהודה פון שמעט

 געווען נאענט גאר איז עם גארניזאנען; רוימישע די פארטריבן און
 קעגן געשיקט אדריאן האט דא ירושלים. פארכאפן זאלן זיי דערצו,

 גענעראל בעסטן זיין פון פירונג דעד אונטער ארמיי גרויסע א זיי
 קריג, בלוטיקער דעד געדויערט האט יאר דריי )אסוירוס(. סעווערום

 ווי נאכדעם אויפשטאנד. דעם אונטערדריקט האבן רוימער די ביז
 בר־ זיך האט קריג, אין געפאלן זיינען קעטפער אידישע טויזנטער

 ניט ביתר, שטאט רער אין באפעסטיקט ארטיי זיין טיט כוכבא
 האבן און פעסטונג די באלאנערט האבן רוימער די ירושלים; פון ווייט

 אונ־ אן באוויזן זיי האט שפיאן א ווי נאכדעם, אריינגעריסן אהין זיך
 די געפאלן. זיינען העלדן זיינע און בר־בוכבא דורכגאנג. טערערדישן

 נאר זיינען איר פון אז אזוי, געווארן צעשטערט איז ביתר שטאט
קריסטום־געבורט(. ך נא 135 יאר )אין געבליבן חורבות

 פאר אידן אין געווען נוקם שרעקלעך זיך האט אדריאן קיסר דער
 אידישע די אויסצוווארצלען באשלאסן האט ער אויפשטאנד. זייער

 זיי דורך האט :בנה פון סנהדרין דער וואם געזעצן, אירע און אמונה
 ארויס־ האט ער פאלק. אידישע ראם פארשטארקט און פאראייניקט

 שולן, די אין תורה זייער לערנען ניט מארן אידן אז באפעל, א געגעבן
 וואס די אינגלעך; געבארענע פאר מילה פון מצווה די און שבת אפהיטן

 אנגעהויבן זיך האט דא טויט. טיט באשטראפט ווערן ניט, פאלגן
 לעבן זייער טיט באצאלט האבן מענטשן פיל גלויבן: פארן קאמף א

קיסר. רעם ניט און געבאט נאטם געפאלגט האבן זיי וואם דערפאר,
 פון פירער גייסטיקע די סנהדרין־לייט, די געליטן האבן באזונדערס

 זיי מען פלעגט תורה, לערנען ביים באפן זיי פלעגט מען ווען פאלק.
 האט עקיבא רבי טויט. צום פארמשפטן און תפיסה אין אריינזעצן

 מיט תורה געלערנט אפן ער האט פונדעסטוועגן און געהערט דערפון
 מורא ניט "האסטו געפרעגט: אים האבן פריינד זיינע תלמידים. זיינע
 שיינעם א מיט געענטפערט עקיבא רבי זיי האט רוימער?" די פאר

 זעענדיק און טייך ברעג ביים געשטאנען פוקס א איז "איינמאל משל:
 פון געפרעגט: זיי ער האט וואסער, אין אום לויפן פישעלעך די ווי

 נעצן, די פון געענטפערט: פישעלעך די האבן איר? אנטלויפט וועמען
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 דער זאגט — קומט־זשע טא פאנגען. אונז ווילן מענטשן וועלכע טיט
 — ניין בלייבן. גאנץ איר וועט ברעג, אויפן מיר צו — פיקס ביטרער

 וואפער, אין סבנה א איז אונז פאר אויב — פישעלעך קלוגע די ענטפערן
 זיכערער א אונז פאר ערד דער אויף דאך איז אטעמען, קענען מיר רואו

 אידן: אונז, טיט אויך איז — געזאגט עקיבא רבי האט — אזוי טויט.
 מיר אויב תורה; דער אן לעבן ניט מער קענען וואסער אן פיש א ווי

 ניט האבן מורא מער נאך מיר דארפן תורה, לערנען האבן מורא זאלן
לערנען". צו

 שרעק־ א צו פארמשפט און געכאפט עקיבאן רבי מען האט באלד
 שטיקער אים פון געריסן צוואנגען אייזערנע מיט האט מען טויט: לעכן
 אונזער .ישראל, "שמע נעשריי: דעם מיט געשטארבן איז ער לייב.
 צען די פון איינער געווען איז עקיבא רבי איינציקער!" דער איז נאט

 אויפ־ דעם נאך טויט מיט באשטראפט האט מען וואם לערער, גרויסע
 תפילה לאנגער באזונדער א אין מלכות"(. הרוגי )"עשרה שטאנד

 פאלק אידישע דאס חיינט ביז נאך באוויינט תשעה־באב און יום־כפור
קדושים. דאזיקע די פון מארטירער־טויט דעם

 פלאן: זיין אויסגעפירט אדריאן האט ניצחון בלוטיקן זיין נאך
 איד א ניט־אידן; מיט געווארן באזעצט און איבערגעבויט איז ירושלים

 בית־המקדש פון ארט דעם אויף באווייזן. געטארט ניט דארטן זיך האט
 און יופיטער פון סטאטויע גרויסער א מיט טעמפל א געשטאנען איז
 נאמען: נייעם א באקומען האט שטאט די אדריאן. קיסר דעם פון

 און אדריאן עליא נאמען קיסרם דעם לכבוד קאפיטאלינא, א לי ע
 גרעסטע די געשטאנען איז עם וואו רוים, אין קאפיטאל בארג דעם

יופיטער. גאט רוימישן דעם פון סטאטויע
 די )אין צוריק יאר אבצענהונדערט מיט לערך געווען איז דאם

רעכענונג(. קריסטלעכער דער נאך 138—132 יארן

 ארץ־ישראל• אין אקאדעמיעס און פאטריארכן .22
מלוכה קריסטלעכע די

 געווען יהודה לאגד דאם איז בר־כוכבא פון אויפשטאנד רעם נאך
 געמוזט האט באפעלקערונג אידישע איבערגעבליבענע די פארוויסטעט,
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 גליל. אין — ארץ־ישראל פון טייל אנדערן רעם אין איבערוואנדערן
 לערער" נרויפע די מיט סנהדרין דער איז :בנה שטאט חרובער דער פין

 גלילשער דער אין צוערשט אריבערגעגאננען )אקאדעמיעם( שולן
 זיינען אהער ה. י ר ב ט און ציפורי אין שפעטער און א ש ו א שטאט

 אנטלאפן זיינען וואם קהילות, די פון פירער יענע צונויפגעקומען זיף
לענדער. אנדערע און בבל אין אויסלאנד, קיין רדיפות אדריאנס פון

 אפ־ פיוס אנטאנין קיסר נייער דער האט טויט אדריאנס נאך
 פרייהייט באקומען ווידער האבן אידן דעקרעטן; בייזע זיינע געשאפט

 זיך האט עם קהילות. זייערע אין זעלבסטפארוואלטונג און גלויבן פון
 טיטול אידישן דעם טיט פארזיצער זיין סנהדרין; נייער א געבילדעט

 שטעון געווארן איז "פאטריארך" טיטול רוימישן רעם און "נשיא"
 אין :בנה. פון נשיא פריערדיקן רעם גטליאל, פון זון א גמליאל, בן

 רופן זיי פלעגט מען וואם תלמידים, עקיבאם רבי אריין זיינען סנהדרין
 אין תנאים גרעסטע די פון איינער נעלערנטע. לערער, — ״תנאים״

מאיר. רבי נעווען איז ציים יענער
 ליב" "דער העברעאיש אין געהייסן האט "מאיר" נאטען דער
 פאר ליכט א געווען איז מאיר רבי אז זאגן, פלעגט טען און טיקער",

 צוהערער, טיט פול געווען איז וואם אקאדעטיע, זיין אין פאלק. זיין
 אלע וועגן וויבוחים הייסע געפירט חברים און תלמידים זיינע האבן

 פראגן אלע אויף האט ער און געזעצנעבונג, און גלויבן פון פראגן
 פון וועג רעם אין געגאנגען איז מאיר רבי תשובות. קלארע נעגעבן

 אידישקייט באפעסטיקן צו געזוכט האט ער עקיבא: רבי לערער זיין
 עלטערע זיינע פון איינער נאר געזעצן. שטרענגע דורך פאלק אין

 רועב. אנדערן אן מיט געגאנגען איז ה, י ו ב א בן אלישע חברים,
 דער צו געקומען איז און ביבער גריכישע אנגעלייענט זיך האט ער

 איינזייטיק; איז תורה־לערנען, ראם וויסנשאפט, אידישע די אז מיינונג,
 אלעטען האט און אידישקייט שטרענגער דער פון געהאלטן ניט האט ער

 "אחר", גערופן אים האט מען אויפפיר. פרייען זיין מיט אויפגעבראכט
 דערוויי" אלישען פון זיך האבן אלע פרעטדער. רער אנדערער, רער

 זאל ער איינרעדן, און באזוכן נאך אים פלעגט מאיר רבי איין טערט;
 נאטם נעהערט האב "איך נעענטפערט: אים האט אלישע טאן; תשובה
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 ודייל אהרן, חוץ פארבלאנדזשעטע, אלע מיר, צו אום זיך קערט קול:
פארלאזן". ראך מיך האט און מאבט מיין דערקענט האט ער

 ברוריה. ווייב, קלוגע און געלערנטע א געהאט האט מאיר רבי
 איז שבת איינמאל מעשה. אזא מען דערציילט פרומקייט איר וועגן

 איז מאיר קינדער; קראנקע שווער צוויי מיט היים רער אין געבליבן זי
 זיינען אהיים, נעקומען איז ער ביז און שול אין געזעסן שפעט זייער

 האט שבת, רעם פארשטערן צו ניט בדי געשטארבן. קינדער רי
 מוצאי ערשט און מאן, רעם דערציילט גארניט טאג גאנצן רעם ברוריה

 פיקדון א געגעבן מיד האט "איינער שאלה: א געפרעגט זי' האט שבת
 איך זאל — אפנעמען, ער.דאס וויל איצט און באהאלטן( צו זאך )א

 געענטפערט. מאיר האט אפגעבן", זיך, "פארשטייט — אפגעבן?" אים
 ביידע די באוויזן אים און מאן דעם אריינגעפירט ברוריה האט ראן

 ברוריה אבער וויינען, שטארק אנגעהויבן האט מאיר קינדיער. מויטע
 מוז מען אז נעזאגט, ערשט ניט מיר "האסטו געטרייסט: אים האט

 יענעם, פיקדון דעס אומקערן
 בא־ אים האט מען וועמען פון

 נ־יק די אונז האט גאט קומען?
 ער האט איצט און גענעבן דער

 נעבענטשט נענומען. צוריק זיי
 נאמען הייליקער דער זיין זאל

זיינער!"
 נע־ זיינען הנאים פיל ך •נא

 רער צייט. יענער צו וועז
 בן שמעון רבי פאטריארך

 א געווען איז אליין גמליאל
 מיט האט און תנא נרויסער

 אין געארבעט אפט מאירן רבי
 טויט זיין נאך אקאדעמיע. רער
 זיין פאטריארך געווארן איז
 רבי הנשיא. יהודה רבי זון

 רער אין געלעבט האט יהודה
גליל אין שול א פון חורבות .23 ציפורי, גליל, פון הויפט־שטאט
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 מעז סנהדרין דער אריבערגעטראגן צייט יענער אין זיך האט אחין אין
 געווען יהודה רבי איז אנשטאלטן ביידע און אקאדעמיע. גרויסער דער
 האט וואס מענטש, וועלטלעכער א צוגלייך נעווען איז ער פירער. דער

 דער־ )מען הערשער רוימישע די מיט לאטייניש און נריכיש נערעדט
 אנ־ פון קיסר צווייטן דעם מיט באפריינדעט געווען איז ער אז ציילט,

 יויסנשאפט. אידישער אין קענער גרויסער א אויך און הויז(, טאנינס
 זיינע אויף אויסגעהאלטן האט און רייך זייער נעווען איז הנשיא יהודה

 מען אקאדעמיע. זיין פון תלמידים און נעלערנטע ארימע סך א קאסטן
 הערן צו כדי לענדער, אנדערע און בבל פון ארץ־ישראל קיין פארן פלענט *

 פאר ניט געזארגט האט יהודה רבי נשיא. נעלערנטן דעם פון תורה די
 אז באמערקט, האט ער צייטן: שפעטערע פאר אויך נאר אליין, צייט זיין
 דער צו פירושים און געזעצן געשריבענע ניט די פה", שבעל "תורה די

 דורות, פיל פון משך אין אנגעזאמלט זיך האבן וואס תורה, אלטער
 פאר- ניט זיי וועט מען אויב ווערן, פארגעסן צייט דער מיט קענען

 אזא תנאים. אלע פון אנערקענט זיין זאל וואס בוך, א אין שרייבן
 פארפאסט חברים זיינע פון הילף דער מיט יהודה רבי האט זאמלבוך

 תורה. ע ט יי וו צ די הייסט ראם "משנה", אנגערופן עם האט און
 אי תורה, דער צו צוגאב־געזעצן אלע אי פארשריבן נעווען זיינען דא
פראגע. יענער אדער דער וועגן תנאים פארשיידענע פון מיינונגען די

 איבער אויפגעבויט שטאק, צווייטער א ווי געווען איז "משנה" די
 שוין מען האט אן איצט פון "תורת־מושה". דער שטאק, ערשטן דעם

 געפארשט, האבן קעפ שארפע און תורות, ביידע שולן די אין געלערנט
 פאר־ די פון וועלכע און תורה דער מיט שטימט משנה די וויפיל אויף

 זיינען משנה, דער אין ארויסנעזאגט זיינען וואם מיינונגען, שיידענע
 "תנאים", געהייסן ניט שוין האבן פארשער דאזיקע די ריכטיקע. די

 אין האבן אמוראים פון דורות עטלעכע זאגער. — ״אמוראים״ נאר
 ארויסגעצויגן איר פון און משנה די שטודירט פלייסיק אקאדעמיעם די

 לעבן ראם רעגולירן צו כדי שאפן, געמוזט האט מען וואם געזעצן, נייע
 וואס פה", שבעל "תורה א אנגעזאמלט ווידער זיך האט עם פאלק. פון

 רער .ווערן פארגעסן ניט זאל זי כדי פארשרייבן, געמוזט זי האט מען
 "גמרא" געהייסן האט תורה אלטער רער אויף שטאק דריטער דאזיקער

 צוזאמען גמרא די און משנה די משנה. דער פון )גמר( פארענדיקונג די —
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 ערשטער רער שטודיום. ראם לערע, די — "תלמוד" געתייםן האבן
 ארץ־ישראל. פץ שולן די אין געווארן צונויפגעשטעלט איז וואס תלמוד,

ירושלמי׳/ "תלמוד נאמען דעם באקומען שפעטער האט
 שטאט דעד אין געלעבט פאטריארכן די האבן ־צייט יענער אין
 מיט סנהדרין דער אריבערגעטראגן ייך האט עם וואוהין ,טבר;ה

 אור־ און אייניקלעך פאטריארכן, שפעטערע די הויפט־אקאדעמיע. דער
 ער; ווי געלערנט אזוי געווען ניט זיינען הנשיא, יהודה פון אייניקלעך

 גע־ קהילות, פאלעסטינער די פון געשעפטן די געפירט נאר האבן זיי
 פאי אויך ווי רעגירונג, רוימישער רער פאר שטייערן די זיי ביי מאנט

 בא־ אידישע העכערע געווען זיינען ראם זעלבסטפארוואלטונג. רער
 די און באפעלקערונג אידישער דער צווישן פארמיטלער אמטע,

 פאטרי׳ די פון ראלע די איז אבער צייט רער מיט הערשער. רוימישע
 די פארערגערט בכלל זיך האט עם ווייל שווערער, אלץ געווארן ארכן

ארץ־ישראל. אין לאגע אידישע
 לאנגזאם רעליגיע קריסטלעכע די זיך האט יאר הונדערט דריי

 די אימפעריע; רוימישער דעד פון לענדער אלע אין פארשפרייט
 די פארפאלגן פלענן באפעלקערונג דער פון מערהייט די און הערשער
 האט יארהונדערט פערטן אין ערשט צרות. זיי אנטאן און קריפטן

 אמונה קריסטלעכע די אנגענומען קאנסטאנטין קיסר רוימישער דער
 רוי־ דער אין רעליגיע הערשנדיקער דער פאר דערקלערט זי האט און

 זיך האבן קיסרים, שפעטערע די נאכפאלגער, זיינע אימפעריע. מישער
 די קירך, קריסטלעכער דער פון פארשטייער די מיט פאראייניקט

 אידן. און גויים גלויביקע אנדערש די רודפן אנגעהויבן און בישאפן,
 באגרעניצט האבן וואם געזעצן, ארויסגעגעבן מען האט אידן קעגן

 סינא־ נייע בויען געלאזן ניט האט מען רעכט; בירגערלעכע זייערע
 סינאגאגעס די אויף אנפאלן קריסטן פאנאטישע פלעגן אפט גאגעס;

 דער יוליאן נאמען מיטן קיסר, איינציקער איין זיי. צעשטערן און
 האט קריסטן, פון געגנער א געווען איז וואס )אפיקורס(, אפאסטאט

 ווידער צוגעזאגט אפילו און לאגע אידישע די פארבעסערן נעוואלט
 גע• אינגעכן איז ער אבער בית־המקדש, דעם ירושלים אין אויפבויען

פאנאטיקער. קריסטלעכע געהערשט שוין האבן אים נאף און פאלן,
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 נרויסע די איז קריסטום־געבורט נאך יארהונדערט פינפטן אין
 מערב״מלוכה די טיילן: צוויי אין צעטיילט געווען אימפעריע רוימישע

 טיט ץ נ א ז י ב אדער מזרח־מלוכה די א,ין רוים הויפשטאט דער טיט
 נעהערט האט לעצטער דער צו קאנסטאנטינאפאל. הויפטשטאט דער
 פרונע וייער קיסרים, ביזאנטישע די פאלעסטינע. לאנד דאס אויך

 אטאד האבן וואם אידן, אז פארטראגן, געקענט ניט האבן קריסטן,
 דעס אין קענען זאלן הנוצרי, ישו זון נאטם פון רעליגיע די אפגעווארפן

 זייערע האבן גלויבן, אלטן זייער האלטן רואיק, לעבן לאנד הייליקן
 צווייטער דער טעאדאסיום קיסר דער אקאדעמיעס. סנהדרין, פאטריארכן,

 פאטריארך, לעצטן ביים אפצונעמען באפעל א ארויסגענעבן האט
 אידישע די אין פארוואלטער א פון רעכט דאס זיבעטן, דעם גמליאל
 צענטר אידישער דער האט אן צייט יענער פון (.429 )יאר קהילות

 אידישע די אויף איינפלוס אטאליקן זיין פארלארן ארץ־ישראל אין
 אויפ־ זיינען רא דיאספארא. דער אין לענדער, אנדערע אין :שובים

 אן אנטוויקלט זיך האט עם וראו קיבוצים, אידישע נייע געוואקסן
ארץ־ אין ווי ריכטונג, זעלביקער דער אין קולטור נאציאנאלע אייגענע

תלמוד דער בבל• אין צענטר אידישער דער ,23

 ארץ־ישראל. צווייטע דאס נעווארן בבל איז צייט יענער צ
 אונטער נעשטאנען ניט איז בבל אדער מעסאפאטאמיע לאנד ראם

 ר ע ט ר א פ די פריער נעהערשט האבן דא הערשאפט. רוימישער
 פומבדיתא נהרדעא, סורא, שמעט די אין ר. ע ס ר ע פ די שפעטער און
 אידן פיל זייער קהילות; אידישע גרויסע געווען זיינען אנדערע און

 זיך איבער געהאט האבן קהילות די דערפער. די אין געלעבט האבן
 אין אדער ך ר לא י עקם געהייסן האט וואס אויבער־פארוואלטער, אן

 עקסילארך רער גלות.(. פון פירשט )דער גלותא" "ריש אראמעאיש
 אין פאטריארך דער ווי ראלע, זעלביקע די געשפילט האט בבל אין

 דויד פון יחוס זייער גערעכנט אויך האבן עקסילארכן די ארץ־ישראל.
 פאטער פון משפחה איין אין אריבערגיין פלעגט מאכט זייער און המלך,

 יעדן אמט אין באשטעטיקן פלעגט קיניג פערסישער דער זון. צום
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 די אים פאר זאמלען צו מחוייב געווען איז וואס עקסילארך, נייעם
 אין אננענומען זייער געווען ער איז דערפאר אידן; ביי שטייערן

 און רעכט מער אידן פאר אויסבעטן געקענט האט און הויף קיניגלעכן
 אלע אויף אויפזעער דער געווען איז עקסילארך רער פריווילעגיעס.

 ריכטער און באאמטע באשטימט דארטן האט ער קהילות; אידישע
 ניט פאר יעדערן שטראפן צו מאכט די געהאט האט און )דיינים(

 ווי נעפירט זיך ער האט אליין מלוכה. דער פון געזעצן די פאלגן
 דינער, און באאמטע פיל זיך אדום געהאט מלך, אידישער קליינער א

פאלק. ארימע דאם דריקן שטארק אפט פלעגן וואם
 אי• האבן עקסילארך, רער פירשט, וועלטלעכער דער ווי מער

 וואט געלערנטע, די פירער, גייסטיקע זיינע פאלק פארן אויפגעטאן בבל
 רער אין ארץ־ישראל. אין ווי אמוראים, געהייסן אויך האבן־דא

 ארץ־ אין משנה די צונויפגעשטעלט האט הנשיא יהודה רבי ווען צייט,
 ארבעט רער אין געהאלפן אים און נעלערנט שול זיין אין האבן ישראל,

 זיי יועץ שמואל. און בא ארי אבא בבל: פון תלמידים צוויי
 תלמודישע גרויסע געשאפן דא זיי האבן אהיים, אומגעקערט זיך האבן
 אבא ארץ־ישראל. אין אקאדעמיעם די פון מוסטער דעם נאך שולן

 געי האט רב, טיטול זיין מיט גערופן אויך האט מען וועלכן אריכא,
 איז שמואל חבר זיין און סורא, שטאט דער אין ישיבה א ירינדעט
 געזעצן די געפארשט האבן ביידע נהרדעא. אין ראש־ישיבה געווארן

 נייעם דעם צו צוגעפאסט זיי האבן און משנה דער און תורה דער פון
 תלמידים, הונדערטער געלערנט האבן ישיבות די אין בבל. אין לעבן
 יי געווען איז תלמוד דער לאנד. גאנצן פון געקומען זיינען וואס

 — איר צו געצויגן האט אלעמען און צייט, יענער פון בילדונג העכערע
 מיט אויך לערער געווען זיינען עם ארים. און רייך אלט, און יונג

 גרויסער א געווען שמואל איז למשל, אזוי, קענטענישן. וועלטלעכע
 אמאי האט ער מעדיצין. און אסטראנאמיע מאטעמאטיק, אין קענער

 שמעדן. אלע פון לאגע )די היטל אין וועגן די זיינען "מיד געזאגט:
 געווען איז שמואל נהרדעא". אין גאסן די ווי באקאנט, גוט אזוי

 אז געהאלטן, האט און שאבור קיניג פערפישן דעם מיט באפריינדעט
 געזעצן די פאלגן און מאכט פערסישער דער געטריי זיין דארפן אידן

דינא"(. דמלכותא )"דינא דינים אייגענע זייערע ווי אזוי מלוכה דעוי פון
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 הלמורישער דער פון באירינדער די געווען זיינען שמואל און רב
 וואט לערער, אנדערע פיל געקומען זיינען זיי נאך בבל. אין בילדונג

 סורא, שמעט אקאדעמישע די אין "ראשי־ישיבות" געווען זיינען
 תלמידים פאר לעקציעס געהאלטן האט מען פומבדיתא. און נהרדעא

 פאלקס־פארזאמלונגען. אין עולם גרעסערן א פאר און ישיבות די אין
 )דיסקוסיעס! וויכוחים שארפזיניקע פירן מען פלעגט ישיבות די אין

 פון און תורה דער פון ווארט יעדן וועגן אפילו פראגע, יעדער וועגן
 עם וועד פעפער. שארפער "פילפול", געהייסן האט דאם משנה. דער
 פאר געהאלטן אים מען האט פילפול, אין קונצן מער ארויסגעוויזן האט

 באד:. א מיט בארג א צויויף פירט וואם הרים", "עוקר אן קאפ, גוטן א
 פלעגן שולן, די אין געווארן ארויסגעזאגט זיינען וואם מיינונגען, אלע

 פלעגן אדער מויל, צו מויל פון פה", "בעל איבערגעבן געלערנטע די
 געשריבענע אין פאלק אין פארשפרייטן ניט אבער זיך, פאר פארשרייבן

 הונדערט צוויי פון משך אין אנגעזאמלט ווידער זיך האט אזוי ביכער.
 ווי גרעסערער א נאך משנה, דער צו פירוש א "גמרא", נייע א יאר

 אשי, רב אמורא, גרויסער א געקומען איז ארץ־ישראל. אין אמאל
 חברים זיינע פון הילה דער מיט האט און סורא, אין ראש־ישיבה דער
 זיינען וואס פירושים, אלע מיט משנה די צונויפגעשטעלט תלמידים און

 אלץ דאס און ישיבות, פארשיידענע אין געווארן געמאכט איר אויף
 געשריבענער דער נעווארן געשאפן איז אזוי פארשריבן. מען האט

 האט משנה דער מיט צוזאמען וואס גמרא, בבלישער רער פון טעקסט
"תלמוד־בבלי". נאמען דעם באקומען זי

 "תלמוד׳• דער ווי גרעסער פיל געווען איז "תלמוד־בבלי" דער
 די געווען איז דאס פארענדיקט. ניט געבליבן איז וואס ירושלמי",

 דעד משנה. דער און משה תורת דער נאך תורה דריטע פולשטענדיקע
 בא- איז צונויפגעשטעלט, שפעטער אים האט מען ווי תלמוד־בבלי,

 גע" זיך האט סדר יעדער )אפטיילונגען(; "סדרים" זעקס פון שטאנען
 פץ זאץ יעדן נאך וואו ביכער(, )טראקטאטן, "מסיכתות" אויף טיילט

 באשטייט גמרא די גמרא. דער פון פירוש לאנגער א גייט משנה דער
 נאר זיי, וועגן מיינונגען פארשיידענע און געזעצן פון אליין ניט אבער
 לעבנס־ און ענינים אלערליי וועגן מיינונגען און געדאנקען פון אויך

 צום לעגענדעס(, מעשיות, אגדה) הייסט טייל דאזיקער דער פראגן.
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 )נעזעצפארשונג(. הלכה טייל וויסנשאפטלעכן דעם פון אונטערשייד
 און מאראל וועגן געדאנקען פון אוצר גאנצער א ליגט אגדה דער אין

 פארגאנגענהייט, דער וועגן דערציילונגען מענטשן, צווישן באציאונגען
 אלערליי און נאטור דער פון פארשטעלונגען פאלקס־לעבן, פון מעשיות

 דער איז דאם מיינונגן. וויסנשאפטלעכע און פילאזאפישע רעליגיעזע,
 שפיגלט אים אין ודייל "תלמוד", דעם פון טייל אינטערעסאנטסטער

 איז "תלמוד־בבלי" דער צייטן. יענע אין פאלק פון לעבן דאס אפ זיך
 1400 אדום טעקסט שריפטלעכן ערשטן דעם אין געווארן פארענדיקט

צייטרעכנונג(. קריסטלעכער דער נאך 500 יאר )אדום צוריק יאר
 בנין דריישטאקיגער דער פארענדיקט זיך האט תלמוד טיטן

 געזעצן ביבלישע די צו צוגעקומען זיינען עם תורה. אידישער רער פון
 געמוזט האט איד יערער וואס פארבאטן, און געבאטן הונדערטער נאך

 אז קורץ, געווארן געזאגט תורה דער אין איז למשל, אזוי, אפהיטן.
 אבער תלמוד אין ארבעטן; געוויינטלעכע פון שבת אום רוען זאל מען

 "טאר מען וואס גרינגע, נאד אפילו ארבעטן, אלע אויפגעציילט ווערן
 גאם, אין זאכן קליינע אפילו טראגן ניט טאר מען שבת: אום טאן ניט

 צו זיך צורירן )גרעניץ(, "תחום" באשטימטן א אין ווי מער אומגיין
 די וואס שפייז, מינים די צו פעלד. אין גראז א אויסרייסן זאכן, סך א

 נאך צוגעקומען תלמוד אין זיינען עסן, צו פארבאטן האט תורה
 אפ־ אידן דעם געווען איז שווער שפייזן. פארבאטענע צאל גרויסע א

 דאם האט ער אבער תלמוד, דעם פון געזעצן שטרענגע אלע צוהיטן
 פאלק, גאנצן דעם מיט צוזאמען פעסט זיך האלטן צו כדי טאן, געמוזט

 פון אפשיידן געוואלט לעבנספירונג באזונדערער א דורך זיך האט עואס
פעלקער. פרעמדע ארומיקע די

 בבל און ארץ־ישראל אין לעבן אידישע דאס .24
תלמוד פון צייט דער אין

 ווי דערוויסן, זיך מען קען תלמוד־ליטעראטור נרויסער דער פון
 בבל, און ארץ־ישראל צענטרען, ביידע זייערע אין נעלעבט האבן אידן
 די געפאלן איז עם ווי נאכדעם, יאר הונדערט פינף ערשטע די אין

מלוכה. אידישע
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 ערדארבעט, נעווען: הויפט־פרנםות דיי זיינען לענדער ביירע אין
 רער פאר נעהאלט, מען האט ערדארבעט האנדל. און האנטווערק

 גרויפער א איידער פעלד, שטיקל קליין א "בעסער פרנסה. ערלעכסטער
 זיין, זאט דו "ווילסט זאגן. רב אמורא רער פלעגט — סחורה־לאנער"

 האט וואס מענטש, "א אנדערער. אן זאגט — ערד״ דער דינען זאלסטו
 האבן וואס די, ניט". מענטש קיין נאר איז ערד, שטיקל אייגן קיין ניט

א טיילן: דריי אין צעטיילן זי פלענן באדן, שטיקער גרעסערע געהאט
 פאר- אנדערן רעם ווייץ, אדער קארן מיט פארזייט מען האט טייל

 רויינ- מיט — דריטן דעם אליוון(, )זיתים, איילבוימער מיט פלאנצט
 )"פועלים"( ארבעטער דיננען פלענן ערדבאזיצער גרעסערע שטאקן.

 און משנה פון' געזעצן די גערטנער; די און פעלדער די באארבעטן צו
 ארבעטער און בעל־הבית צווישן באציאונגען די רעגולירט האבן הלמוד

 זאי און לוין גערעכטן א קריגן זאל ארבעטער פרייער דער אז אזוי,
 אין פיל געווען זיינען ר ע ק ר ע וו ט נ א ה ווערן. פארקנעכטעט ניט
 אין אויף. קינדווייז פון מלאכה א לערנען פלענט מען שמעט. די

 האנטווערק, א עפעם זון זיין אוים ניט לערנט עם "ווער שטייט: הלטוד
 ־פעסט״ ניט זיך האלט מלאכה אן "תורה רויבער"; א פאר אים מאבט
 זיך האבן וואם אזעלכע, געווען זיינען אמוראים בארימטע די צווישן

 )הסנדלר(, שוסטער ר. יוחנן רבי האנטווערק: מיט אויך פארנומען
 צו איז הלמוד דעם פון — אנדערע. און )נפחה( שמיד רער יצחק רבי

 צו אירן ביי פארשפרייט שטארק זיך האט ל נד הא אויך אז זעען,
 און לאנד איין צווישן סחורות נעפירט האבן רייכע די צייט. יענער

 מיטעלע וועג; טרוקענעם דעם מיט אדער ים איבערן אנדערן, דעם
 אנגעזאמלט. האבן וואם די שמעט. די אין געהאנדלט האבן סוחרים

 *)פרא צינזן אויף נעלט פארלייענדיק האנדלען, דערמיט פלעגן געלט,
 גענומען האבן וואם )מלווים(, געלטגעבער נעווען זיינען עם צענטן(;

 אס . אבער )לווה(. נעלטנעמער רעם רואינירט און צינזן גרויסע צו
פראצענט־זאץ. דעם באגרעניצט האט געזעץ הלמודישע

 דורך רעגולירט באזונדערם געווען איז ן ב ע ל ־ ע י ל י מ א פ דאס
 שוץ מען האט יאר 18 ביז 14 פון עלטער רעם אין נעזעצן. שטרעננע

 באשערט איז שידוך א אז געהאלטן, האט מען האבן. חתונה געמוזט
 היטל: אין אויס מען רופט קינדער פון געבוירן פארן נאך אז נאט, פון
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 וועגן אינגל! אזא און אזא מיט האבן חתונה וועט מיידל אזא און אזא
 יונגעלייט די אבער עלטערן, די געזארגט האבן קינדער פאר שידוך א

 )אפ• ׳7"תנאים געמאכט האט טען איידער זעען גערארפט זיך האבן
 ווייבל דאס שוין האט חתונה רער נאך עלטערן(. די צווישן מאך

 האבן מיידל. א פון אונטערשייד צום קאפ, פון האר די צודעקן געמוזט
 קינדער אן פריי א גליק. א פאר נערעכנט זיך האט קינדער מער יואם

 טיט )^טן( זיך שיידן געהענט האט מאן דער אומגליהלעך: געווען איז
 אבער געוויינטלעך הויז. אין ייייב צווייטע א נעמעץ אדער איר,

 תלמו- אין זעלטן. זייער געווען יוייבער צוויי טיט פאמיליעס זיינען
 שטעלט איינער פרויען. וועגן מיינונגען פארשיידענע מיר נעפינען

 אדמם פון .חוה פרוי ערשטע די באשאפן גאט האט פארוואם פראגע: א
 אזוי; ענטפערט און קערפער־טייל, אנדער אן פון ניט און )זייט( ריפ

 פארריסן, קאפ דעם זי וואלט קאפ, אדמם פון באשאפן זי ער וואלט
 געודען זי וואלט — אויער פון אדער אויג פון געהאלטן; גרוים זיך

 אויפ• ניט זי ־ואלט — מויל פון הערן; צו און זעען צו אלץ נייגעריק
 גע־ איז אומלויפערקע; א געווען זי וואלט — פוס פון ריידן, צו געהערט

 פון אפלאבער רער מוסיף איז — פונדעסטוועגן און ריפ. די נאר בליבן
 פעלערן. אויסגערעכנטע אלע די ביי געבליבן ווייבער זיינען — פרויען

 דערציילט, מען פרויען. פון פארטיידיקער געווען אויך אבער זיינען עם
 גמליאל רבי נשיא דעם געזאגט איינמאל האט קיסר רוימישער דער אז
 ער אז שטייט, תורה אייער אין ווייל גנב, א איז גאט אייער !בנה: פון

 ווען ביינאבט, פרוי א באשאפן צו ריפ א אדמען ביי אפגענומען האט
 האט טאכטער, גמליאלס געשטאנען איז דערביי געשלאפן. איז אדם

 מענטש, א ביינאבט געקומען איז הויז א אין געענטפערט: קיסר דעם זי
 אוועקגעשטעלט ארט זיין אויף און בעכער זילבערנעם א צוגענומען

 געטאן: גאט אויך ראך האט אזוי גנב? א דאס איז — גאלדענעם א
 געהילף א ווייב, א אים געלאזן און אךמען ביי ריפ שטיקל א צוגענומען

לעפן- אין
 אזוי צייטן יענע אין מען האט וועלט דער אין פאלק קיין ביי

 אידן. ביי ווי שול, רער אין קינדער לערנען וועגן געזארגט ניט פיל
 חיים; דער אין אויך דאם און געלערנט, ווייניק גאר האבן מיידלעך
אין לערנען געמוזט עלטער פינפיאריקן פון שוין האבן אבער אינגלעך
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 אן מיט העברעאיש, אין תורה די לייענען ה. ד. "מקרא'/ שול רער
 קינדער צעניאריקע אראמעאיש. הויז־שפראך, רער אין איבערזעצונג

 געווע• זיינען תלמודיפטן גוטע פאר גמרא. און משנה לערנען פלעגן
 געפארשט האט מען וואו אקאדעמיעם, ישיבות, די שולן, באזונדערע

 אין אגדה. און הלכה פון פראגן אלערליי וועגן וויכוחים געפירט און
 איינער תלמידים: פירערליי פון כאראקטעריפטיק א דא איז תלמוד

 באלד; אויך פארגעסט ער אבער זאגט, רבי רער וואס באלד פארשטייט
 דאס, שווער אויך פארגעסט אבער שווער, פארשטייט אנדערער דער
 געדעגקט און גוט פארשטייט דריטער רער געלערנט; האט ער וואס
 און שווער פארשטייט פערטער רער בעסטער; רער איז ראם — גוט

 מען פלעגט שולן די אין ערגסטער. דער איז ראם — לייכט פארגעסט
 ווי איז איינער תלמידים: פירערליי פאראן פארגלייך. א נאך מאכן

 ווי איז אגדערער דער זיך; אין אריין אלץ זויגט וואס שוואם, א
 דעם פון און אדיין מען גיפט עק איין פון וואם )לייקע(, טריכטער א

 לאזט וואם זייער, א ווי איז דריטער דער ארויס; זיך גיסט אגדערן
 זיפ, א ווי איז פערטער דער הייוון; די אויף האלט און וויין דעם דורך
קלייען. די אויף האלט אץ מעל גוטע די דורך לאזט וואס

 ניט אבער תלמוד, און תורה לערנען מען פלעגט שולן די אין
 אדער גאטורוויסנשאפט מאטעמאטיק, ווי קענטענישן, וועלטלעכע

 געיוען איז יונית( )חכמה חכמה" "גריכישע די שפראכן. פרעמדע
 ת״מוד דעם אין און תורה רער אין אז געמיינט, האט מען פארבאטן.

 זייער געווען מען איז דא וויסנשאפטן. אלע געפינען שוין מען קען
 אן איז ניט קען וואט דער און לערנען, קענען מוז יעדערער שטרענג:

 דעם געלערנטן, רעם מענטש. נידעריקער פראפטער, א "עם־הארץ",
 דער אין כבוד. גרעפטן דעם אפגעגעבן מען האט חכם" "תלמיד

 געשעצט אים האט מען ארט; שענפטן דעם פארנומען ער האט קהילה
עשיר. רעם רייכן, רעם ווי העכער

 אקע האבן פרום אבער געלערנטע, זיין געקענט האבן אלע ניט
 פון דינים די און תורה רער פון מצוות אלע אפהיטן זיין, געמוזט
 אפגעהיט מען האט יום־טוב און שבת אום אפרו פון דינים די תלמוד.

 "ער .יועץ טעג", "הייליקע געווען באמת זיינען ראם אז שטרענג, אזוי
 זיך האט און זארגן וואכעדיקע אלע פון באפרייט זיך האט מענטש
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 רען גע׳ אי: פייערלעך באזע־ערס זאכן. גייסטיקע טיט נאר אפגעגעבן
 טען יוס־כיפגר. און השנה ראש — "ימי־הדין" די אין שטימונג די

 צום הי^ אין זיך מען זעצט טעג דאזיקע די אין אז געגלויבט, האט
 • ווא ביכער, די אויף עפנט מען מענטשן. אלע משפטן צו געריכט,

 מענטשן יעדן פון מעשים שלעכטע און גוטע די פארשריבן זיינען עם
 מער: אה וואס וויסן צו וואג אויפן זיי וועגט מען און יאר, פארן

 רעם באשולדיקט וואס "קטיגור׳/ א שטייט דא עבירות; אדער מצוות
 אין אים פארטיידיקט וואס "סניגור׳/ א און יעריכט, פארן מענטשן

 זאל מענטש דער אז באשלום, א ארויס טראגט בית־דין הימלשער דער
 ארער גליקלעך זיין שטארבן, אדער לעבן יאר קומענדיקן דעם אין

 ימים־טובים: גרויסע דריי די פייערן מען פלעגט פריילעך צרות. האבן
 אדער "פורים׳/ יום־טוב קליינער דער אויך סוכות; און שבועות פסח,

 וויין טרינקען פלעגט מען טאג: פריילעכער א געווען איז "המנסטאג"
 פון פארפאלגער רשעים, אלע מיינענדיק רשע", דעם "המן שילטן און

 פאלק פארן טרייכט א געווען איז צייטן שווערע די אין פאלק. אידישן
 וועט וואס משיח, גואל, א קומען אמאל דאך וועט עם אז גלויבן, צו

 איד־שע די אויפשטעלן וועט און גלות פון אידן אלע אויסלייזן
ארץ־ישראל. באפרייטן דעם אין מלוכה

 אנהויב דער און ררמיש־פערסישער פון סוף דער .25
הערשאפט אראבישער פון

 צייטרעכנונג קריסטלעכער דער נאך יארהונדערט זעקסטן אין
 שווערע געקומען ווידער זיינען יארצוריק( דרייצענהונדערט מיט ה. )ד.

 די בבל. און פאלעסטינע אין באפעלקערונג אידישער דער פאר צייטן
 צו אימפעריע, רוימיש־ביזאנטישער דער פון קיסרים קריסטלעכע

 אידן די גערריקט שטענדיק האבן געהערט, האט פאלעסטינע וועלכער
 מען גזירות. פלוצימדיקע און געזעצן באזונדערע דורך לאנד הייליקן אין

 פרייהייט רעליגיעזע און רעכט בירגערלעכע זייערע באגרעניצט האט
 שווערערע אלץ זיי אויף ארויפגעלעגט צייט זעלביקער דער אין און

 צוגעהערט שטענדיק זיך האט וואם יוסטיגיאן, קיסר דער שטייערן.
 אין אריינגעמישט אפט זיך האט גלחים, קריסטלעכע די פון עצות די צו
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 זאל מען נעפאדערט, האט ער קהילות. אידישע פון נעשעפטן די
 יריכישער א טיט דווקא תורה אלטע די לייענען פינאנאגעם די אין

 דער פון זין דעם אין אויפליינן ניט זי זאל מען און איבערזעצונג
 נייע בוילן נעלאזן ניט האט ער תלמוד. דעם תורה", "צווייטער
 דעם טיט גלייכצייטיק פסח אידישן דעם פייערן און פינאנאנעם

 די פון נעליטן פיל זייער אידן האבן פאלעפטינע אין קריסטלעכן.
 קלויסטערם זייערע געבויט דארטן האבן וואס נלחים, קריסטלעכע

 הייליק א ישראל( )ארץ לאנד" "אידישן רעם פון מאכן געוואלט און
 נעטארט ניט איד קיין האט ירושלים אין לאנד. קריסטלעך

 צייט קורצער א אויף אידן איינציקע צולאזן נאר פלעגט מען דיארינען;
 וואנט איבערגעבליבענער דער מערבי", "כותל דעם ביי זיין מתפלל

 הייליקע די טרערן טיט באגיסן און בית־הטקדש, פארברענטן דעם פון
 אויפנערייצט האבן נזירות אלע די (.137 ז. אויף בילד )זעה שמיינער

אויפשטאנד. אן ווענן טראכטן אננעהויבן ווידער האבן זיי און אידן, די
 אננעהויבן זיך האט עם ויען אויסגעבראכן, האט אויפשטאנד דער

 פערפישן דעם און העראקליום קיסר ביזאנטישן דעם צווישן מלחמה א
 און פאלעפטינע אין אריינגעריסן זיף האט ארמיי פערפישע די קיניג.

 די אידן. טויזנטער צוגעשטאנען זיינען איר צו ירושלים. באלאגערט
 ירושלים, אויך זיי צווישן שמעט, □ך א איינגענומען האבן פערפער

 האט עם הילף. אידישער טיט קריפטן די ארויסגעטריבן האבן און
 אידישע ראם און צייטן" "משיחם געקומען זיינען עם אז נעדוכט, זיך

 האבן לאנג ניט אבער לאנד. הייליק זיין צוריק באקומען וועט פאלק
 אין געהערשט פערסער די האבן יאר פערצן האפענוננען. די נעבליט

 גרויפן א צונויפנעקליבן האט העראקליום וואנען ביז פאלעפטינע,
 גע־ שטארק האבן דא לאנד. פון ארויפגעטריבן זיי האט וואם חיל,
 אננע־ זיך האבן עם פערסער. די פון פריינד אידישע די אויך ליטן

 נעבראכט דאס וואלט אפשר און אידן, אויף רדיפות שרעקלעכע הויבן
 עם ווען באפעלקערונג, אידישער דער פון גירוש פולשטענדיקן א צו

 יאר צען איבערקערעניש: היסטארישע גרויסע די געקומען ניט וואלט
 אוי אראבער די נעקומען זיינען ביזאנטינער די פון ניצחון רעם נאך

לענדער. ארומיקע די און פאלעסטינע נאנץ אייננענומען האבן
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 מעסאפאטאמיע, הינטער ווינקל פארווארפענעם א אראביע, אין
 יאר" פון משך אין האבן בבל, אין צענטערן אידישע די פון ווייט ניט

 פעל" ביידע אידן. און אראבער צוזאמען געלעבט רואיק הונדערטער
 גרוימע לעבן: ארט איון געפירט האבן און אראביש גערעדט האבן קער

 גערט־ פלאנטאציעס, מיט פארנומען זיך האבן שבטים אדער משפחות
 )בני־ שבטים אידישע האנדל. מיט אויך אביסל פי־צוכט, און נעריי

 באזונדערע אין געלעבט האבן אנדערע( און בני־קיינוקאא נאדיר,
 בייבאר. און מעדינא( )שפעטער יאטריב שטעט די ארום פעסטונגען

 שבנים אידישע די פון אבער נעצנדינער, געווען נאך זיינען אראבער די
 רע< און מנהגים אידישע מיט אנגענומען ביפלעכווייז צו זיך זיי האבן

 א האט )יעמען(, תימן לאנד אין דרום־אראביע, אין אידייען. ליגיעזע
 אנגענומען משפחה זיין מיט אבו־קאריבא קיניג אראבישער קליינער

 אידישע די פון איינער צוגערעדט אים האט דערצו גלויבן; אידישן דעם
 יוסף זון, זיין בבל. פון אהער קומען פלעגן וואם )חכמים(, געלערנטע
 ער ווי באלד אידישקייט; צו צוגעבונדן זייער געווען איז דו־נאוואס,

 וואם אידן, די פאר איינגעשטעלט זיך ער האט קיניג געווארן איז
 גע־ האט און ביזאנטיע, קריסטלעכער דער אין פארפאלגט האט מען

 גע־ זיינען וואם סוהרים, קריסטלעכע אויסלענדישע באשטראפן הייסן
 קריסט־ דעם צארן אין אריינגעבראכט האט דאס אראביע. קיין קומען
 איז ער און )עטהיאפיע(, ש ו כ לאגד נאענטן רעם פון מלך לעכן

 ארמיי אראביש־אידישע די דו־נאוואסן. קעגן מלחמה א אויף געגאנגען
 האט פיינד, פון ארומגערינגעלט קאמף; דעם אויסגעהאלטן ניט האט

 איז און :ם אין בארג הויכן א פון אראפגעווארפן דו־נאוואס יוסף זיך
געווארן. דערטרונקען

 לעגענדן און פארשטעלונגען רעליגיעזע אידישע זיך האבן אזוי
 רעליגיע, נייער דער צו זיי צוגעגרייט און אראבער צווישן פארשפרייט

 דעם ד. ע מ א כ ו מ נביא זייער געשאפן האט וואס ם, א ל ש י א דעם
 אידישע די פון גייסט דעד פרעמד גאר געווען איז "נביא" אראבישן

 איז ער גערעכטיקייט. סאציאלער און פרידן פון אידעאל דער נביאים,
 זיין אפילו האט וואם מענטש, קריגערישער א אראבער, אלע ווי געווען,

 האט ער אבער שווערד, רער מיט פארשפרייטן געהייסן גלויבן נייעם
 און מושהן אברהמען, ביבל, רער פון חעלדן די ווענן אנגעהערט זיך
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 "עם נעצנדינעריי. פון נישטיקייט די פארשטאנען האט און אזיערע,
 נביא" זיין איז מוכאמעד און היטל אין גאט איינציקער איין דא איז
 מוכא־ רעליגיע. נייער דער פון גרונד־געדאנק רער געווען איז אז^ —

 נעווען אריך זיינען הנוצרי ישו און רבינו מושה אז געגלויבט, האט טעד
 בעסערע א וועלט רער אנצוזאגן געשיקט נאט האט אים אבער נביאים,

 "מוסולמענער", פאר מענטשן אלע מאכן און אישלאם, דעם רעליגיע,
 נייער זיין צו צוציען געפרובט מוכאמעד האט פריער רעכטנלויביקע.

 אפגע־ זיך האבן זיי ווען אבער בוך"; פון "פאלק דאם אידן, די אמונה
 "הייליקן דעם דערקלערט זיי קענן ער האט אים, צו צושטיין זאנט

 נייע די אננענומען ניט האבן וואס אראבער, קעגן ווי אזוי קריג",
 אזעלכע פון ארמיי גאנצע א צושלאנן האט ער ווי נאכדעם אמונה.

 די צו נענומען זיך ער האט מעקקא, געבורט־שטאט זיין ארום אראבער
 זיינע מיט מוכאמעד האט )יאטריב( מעדינא שטאט רער אין אידן.

 פאר" זיך האבן עם וואו פעסטונג, די באלאגערט אנהענגער פאנאטישע
 בלו" א נאך זיי האט און "בני־קיינוקאא", שבט פון אידן די טיידיקט

 האט שבטים אידישע אנדערע שטאט פון ארויסגעטריבן קאמף טיקן
 פאר זיי געמאכט אדער קריג", "הייליקן אין אויסגעהרנעט פשוט ער

 זיין אין צוגענומען ער האט פרויען אידישע געפאננענע קנעכט.
 די געפאנגענע, די פון איינע ווייבער. זיינע פאר הריז א "הארעם",

 דער־ אים האט און מוכאמעדן פארסמען געוואלט האט זאיינאב, שיינע
 אויסגעשפינן האט "נביא" דער אבער סם, מיט פלייש שטיקל א לאנגט

 פאר־ געפרעגט, איר ביי האט ער אז לעבן. געבליבן איז און סם רעם
 אנגעטאן האסט "דו נעענטפערט: זי האט געטאן, אזוינם זי האט וואם
 א ביסט דו אויב געטראכט: אזוי איך האב צרות, גרויסע פאלק מיין

 מיין בארואיקן טויט דיין טיט איך וועל קריגפירער, געוויינטלעכער
 אנזאנן נאט דאך דיר וועט נביא, א טאקע ביסט דו אבער אויב פאלק;
 גע־ באלד האט מוכאמעד לעבן". בלייבן וועסט דו און פלאן מיין וועגן
העלדין. אידישע די טויטן הייסן

 אין דערציילט פיל ווערט אידן די קעגן קריג" "הייליקן דעם וועגן
 דאנען פון "קאראן"; אין מוסולמענער, די פון תורה הייליקער דער

 וועלט אראבישער שפעטערדיקער רער אין אידן צו שינאה די זיך נעמט
 זיין אזיע גאנץ אין דונערן אננעהויבן האט טויט מוכאמעדם נאך באלד
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 אלע צווישן שווערד דורכן אישלאם דעם פארשפרייט ריף: פייערדיקער
 שטעלפארטרעטער "קאליפן", די קריג! הייליקן דעם פירט פעלקער,

 אויסגע־ האבן וואם קריגפירער, גרויסע גערוען זיינען מוכאמעדן, פון
 צו פדי אראבער, מוסולמענישע די פון דעם־־נלויבנס־פאנאטיזם נוצט
 קורצער א אין "אומגלויביקע". די קעגן מלחמות בלוטיקע אין זיי פירן
 אימפע־ גרויסע ביידע פון לענדער אלע איינגענומען זיי האבן צייט
 הער־ אלע די אראפגעווארפן ביזאנטיע, און פערסיע אזיע: אין ריעם
 האט אמאר קאליף רער פארוואלטער. אראבישע אנגעשטעלט און שער

 אמאר איז ירושלים אין מצרים. און פאלעסטינע בבל, איינגענומען
 בית־ אמאליקן פון בארג דעם הר־הבית, דעם אויף ארויפגעגאנגען

 ער מיסט; הויפנם און חורבות דערזעען דארטן האט און המקדש,
 בית־ פון ארט דעם אויף בויען און מיסט דעם אויפראמען געהייסן האט

 אקסא־ די איז דאס "מעסגעד". א טעמפל, מוסולמענישן א המקדש
 אין היינט ביז נאף שטייט וואס טעמפל, אמארס אדער מעסגעד
כותל־מערבי. דעם איבער ירושלים

 פוי סלח >>גאונים<<♦ די און קאליפאט אראבישער דער .26
מזרח־תקופה דער

 האט רעכענונג( קריסטלעכער דער )נאך יארהונדערט זיבעטן אין
 גרויסע א געבילדעט מצרים און פערסיע צווישן לענדער אלע פון זיך

 זיך האבן הערשער אירע קאליפאט. נאמען דעם מיט מלוכה אראבישע
 און קרובים מוכאמעדם קאליפן, ערשטע די פון יורשים פאר גערעכנט

 אין געווען קאליפן די פון רעזידענץ די איז יאר חונדערט ארום פריינד.
 און פאלעסטינע, פון גרעניץ אויפן דמשק, שטאט סירישער דער

 מעסאפאטאמישער דער אין אריבערגעטראגן זי מען האט דערנאך
 הונדערט דריי ווי מער געהאלטן זיך האט זי רואו באגדאד, שטאט

 איז קאליפאט פון לענדער די אין קריסטן און אידן פון לאגע די יאר.
 פאר" ניט מען האט ניט־מוסולמענער די געהויבענע: קיין ניט געווען

 דערפאר שטייערן. שווערע מיט געדריקט זיי האט מען נאר פאלגט,
 נביא נאטם פאר מוכאמעדן אנערקענען געוואלט ניט האבן זיי וואס
 פון געזעץ לויטן זיי, מען האט גלריבן", "אמתן דעם אננעמען און
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 נעלבו צאלן מוזן וואם פרעמדע, פון לאגע רער אין געהאלטן קאראן,
 צווייערליי געצאלט האבן אידן לאנד. אין לעבן צו רעכט רעם פאר

 דעם גרונדשטייער_פון און פערזאן יערער פון קאפשטייער שטייערן:
 גרעסטער רער טיט אויפגעטאנט מען האט שטייערן די ערד־באזיץ.

 טראגן זאלן אידן אז פאדערן, פלעגן קאליפן פרוטע גאר שמרענגקייט.
 קלייד א — מוסולמענער, די ביי ווי אזעלכע ניט קליידער, באזונדערע

 אויפן טוך געלן שטיק א אדער פארב, באזונדער א פון חוט א אדער
 "ניט- די דערקענען גאס אין זאל מען בדי רוקן, אויפן און ברוסט

 פא־ מיאוסע אזעלכע געפאלגט אלעמאל ניט האבן אידן גלויביקע".
 ווירטשאפטלעכן אין קראפט נרויסע א געווען זיינען זיי דערונגען.

 מען אז נעפילט, האבן הערשער אראבישע פאנאטישע אפילו און לעבן,
אויסקומען. ניט זיי אן קען

 אין געהאלטן אידן האבן בבל אין מער נאך און פאלעסטינע אין
 האנדל דעם באזונדערם שטעט, די אין גרויסהאנדל דעם הענט זייערע
 האבן וואם סוחרים, געווען זיינען עם לענדער. פארשיידענע צווישן

 געלעבט שוין האבן עם וואו אייראפע, קיין סחורות זייערע נעפירט
 אין געווארן איז וואס שפראך, אראבישע די מאסן. אידישע גרויסע

 די אידן ביי אויך ארויסגעשטופט האט וועלט־שפראך, א צייטן יענע
 מיט אראביש גערעדט אוטעטום האט מען אראמעאישע; פריערדיקע

 אראביש־העברעאישן טין א ווערטער, העברעאישע פון צוטיש א
 אראביש, ריין געשריבן און גערעדט האבן געלערנטע די זשארגאן.

קאראן. פון שפראך דער אויף
 די פון בארואיקט אביסל זיך האין מזרח־לענדער די ווי נאכדעם

 גרויסע אידישע די אויפנעלעבט ווידער האבן מלחמות׳/ "הייליקע
 באגדאד, אין באזונדערס קאליפן, אראבישע די בבל. אין קהילות

 אידישן מין א פאר "ריש־נלותא", רעם עקסילארך, רעם געמאכט האבן
 פאלק זיין צווישן פארמיטלער א זיין געזאלט האט וואס מיניסטער,

 ביי אויפמאנען געזאלט האט ער רעגירונג. מוסולמענישער דער און
 דארטן אז געבן, אכטונג און מלוכה״שטייערן אלע קהילות אידישע די

 אין זיצן אפט פלעגט עקסילארך דער ארדענונג. אין זיין אלץ ז^ל
 געווען איז באזוך זיין שררות; אלע טיט צוזאטען יף,1ה קיניגלעכן

האט טיניסטער אידישער דער ווייל קאליף, ביים אנגעלייגט זייער
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 מוסולמענישן פארן שטייער־געלטער גרויסע מיטגעבראכט ^/-עמאל
 פאר־ אפיציעלער אן נאר גערוען אבער איז עקסילארך רער הערשער.

 אמתע די רעגירונג; רער ביי באפעלקערונג אידישער רער פון שטייער
 געלערנטע די געווען זיינען פארשטייער, גייסטיקע זיינע פאלקס־פירער,

 איצט און "אמוראים׳/ גערופן אמאל זיך האבן וואם ©למודיסטן,
 מענטשן, גרויסע ה. ד. גאונים, טיטול דעם באקומען זיי האבן
קעפ. קלוגע

 אין איינער בבל: אין צייט יענער צו געווען זיינען גאונים צוויי
 אלטע די אויפגעלעבט האבן דא פומבדיתא. אין אנדערער דער סורא,

 רעקטאר דער און צייט, תלמודישער דער פון )אקאדעמיעם( ישיבות
 "גאון". טיטול דעם געטראגן האט ראש־ישיבה, דער ישיבה, יעדער פון

 נאר האט מען וואו הויכשולן, געוויינטלעכע געווען ניט זיינען דאם
 פון געזעצן די דערקלערט אויך דא האט מען געפארשט: און געלערנט

 ראך איז תלמוד דער געזעצן. נייע געשאפן און תלמוד און תורה דער
 און מיינונגען פון זאמלונג גרויסע א נאר געזעצבוך, קיין ניט געווען

 גאנצן דעם פון משנה; רער און תורה רער צו פירושים פארשיידענע
 בא" אויספירן געדארפט מען האט פירושים און סברות פלאנטער
 מען האט דאס לעבן. פראקטישן פון פאלן אלע פאר דינים שטימטע

 ווענדן זיך מען פלעגט ראשי־ישיבות די צו ישיבות.. די אין געטאן
 מאן צו ווי שאלות, מיט לענדער אלע אין קהילות אידישע אלע פון
 אין לעבן, געזעלשאפטלעכן און רעליגיעזן פון פאל דעם און דעם אין

 ארומיקע די צו באציאונגען אין גטן(,. )חתונות, משפחה־זאכן
 אויפן ענין דעם פארשן פלעגן גאונים, די ראשי־ישיבות, די פעלקער;

 אלע אויף "תשובות" זייערע דין; דעם פסקענען און תלמוד פון גרונד
 גאונים די קהילות. פארשיידענע אין פונאנדערשיקן זיי פלעגן אנפראגן

 פלעגט מען וועלכע צו )תינים(, ריכטער אויבערשטע די געווען זיינען
 צוזאמען פראצעסן. געריכטלעכע וויכטיקע אין אומעטום פון ווענדן זיך

 פארשיידענע אין דיינים באשטימען זיי פלעגן עקסילארך דעם מיט
 זיין אין עקסילארך נייעם יעדן אריינפירן פלעגן גאונים די קהילות.

 טאג אשבתדיקן אין יום־טוב. גרויסער א געווען איז דאם אמט.
 אין בימה הויכער א אויף אוועקזעצן עקסילארך נייעם דעם מען פלעגט

 פלעגט מען פומבדיתא; און םורא פון גאונים, ביידע צווישן שול דער
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 אויב דרשה; א געהאלטן האט ער און תורה, רער צו אויפרופן אים
 האלטן דרשה די אים פאר פלעגט געלערנטער, א גערוען ניט איז ער

 דעם לכבוד ברכות די זאגן חזן דער פלעגט דערנאך גאון. סוראער דער
 נאכן קהילות; די פון פארשטייער אלע און גאונים די "ריש־גלותא",

 עק־ פון פאלאץ דעם אין מאלצייט א אויף גיין מען פלעגט דאוונען
וואך. גאנצע א דויערן פלעגן שימחות די סילארך.
 די פון הערשאפט דער מיט צופרידן געווען זיינען אבער אלע ניט
 זיך האט יארהונדערט אכטן פון העלפט צווייטער דער אין גאונים.

 פון מאבן ניט טאר מען אז געהאלטן, האט וואס פארטיי, א געשאפן
 זיינען תלמוד פון דינים די אז תורה, הייליקע צווייטע א תלמוד דעם
 צו זיי מחוייב ניט איז קיינער און מענטשן, פון נאר גאט, פון ניט

 יד, ו בן־ך ענן געשטעלט זיך האט פארטיי דער פון בראש פאלגן.
 עקסילארך דער קרוב, זיין ווען משפחה. עקסילארכישער דער פון איינער

 ארט, זיין פארנעמען געוואלט ענן האט קינדער, אן געשטארבן איז
 דעם דערלאזן ניט האבן פומבדיתא און סורא פון גאונים די אבער

 ארויסגעטראטן אפן ענן איז דאן שטעלע. הויכער דער צו אפיקורס
 וראם צדוקים, נייע פון סעקטע א געגרינדעט האט און תלמוד דעם קעגן

 קראים אדער "בני־מקרא" נאמען דעם באקומען דערנאך האבן
 פון "מקרא", דעם פון נאר געהאלטן האבן זיי ווייל )קאראומער(,
 פון אפגעטיילט זיך האבן זיי תלמוד. פון ניט אבער תורת־מושה,

 שבת צו נאכט רער אין למשל: מנהגים, באזונדערע זייערע מיט פאלק
 מען שטייט, תורה דער אין ווייל פינסטער, דער אין זיצן זיי פלעגן

 אפילו זאל מען אז דאס, הייסט שבת, אום ליכט קיין אנצינדן ניט זאל
 געגעסן ניט זיי האבן שבת אום ליבט; קיין אנגרייטן ניט פרייטאג פון

 טאג, גאנצן רעם ארט פון רירן ניט זיך פלעגן און שפייזן געווארעמטע
 פון ניט באקן זיי פלעגן פסח צו מצות דאוונען. שול אין גיין אויסער
 תורה דער לויט זיין מוז דאם ווייל מעל, טונקעלע פון נאר ווייפע,
 אזוי געפייערט, זיי האבן שבועות עוני(; )לחם ארימקייט" פון "ברויט

 ווייל זונטאג, רואך, פון טאג ערשטן דעם אין נאר צדוקים, אלטע די ווי
 קראים די האבן בכלל שבת". נאך מארגן "אויף שטייט תורה דער אין
 תורה. דער פון זין רעם אן ניט ווערטער, די אן שטרענג געהאלטן זיך
 צום געזעצן ביבלישע אלטע די צופאסן געקענט ניט האבן זיי



 פון לעבן צום ווייניקער נאך און מענטשן איינצלנעם רעם פון לעבן
 האבן מנהגים, זייערע מיט פאלק פון זיך אפטיילנדיק פאלק־ גאנצן

 ווייטער־ דער אין און סעקטע פארשלאסענע א געבילדעט קראים די
 פאלק. קליין באזונדער א ווי אזוי געווארן זיי זיינען געשיכטע דיקער

 פאלגן וראם "ראבאניטן", אדער תלמודיסטן די געהאט פיינט האבן זיי
גערודפט. אויך סעקטאנטן די האבן גאונים די און רבנים, זייערע

 בבל פארלאזן געמוזט ענן האט לעבן זיין פון יארן לעצטע די אין
 האט לאנד הייליקן דעם אין אבער ארץ־ישראל. קיין אריבערפארן און
 די אין נאר און בבל, אין ניט אויך ווי פארשפרייט, ניט סעקטע די זיך

 די קעגן אנהענגער. מער געפונען זי האט שטעט פערסישע ווייטע
 בארימטע די פון איינער בוך זיין אין ארויסגעטראטן שארף איז קראים
 יארהונדערט(. צענטן פון העלפט ערשטער דער אין סעדיה) גאונים,
 תלמודיסט, גרויסער א נאר ניט געווען איז םורא, פון גאון דער סעדיה,

 געשאפן האט ער שפראך־קענער. און דענקער טיפער א אויך נאר
 אנגעהויבן האט און שפראך העברעאישער דער פון גראמאטיק א

 אראבער געבילדעטע כדי תנ״ך, גאנצן דעם אראביש אויף איבערזעצן
 ביכער. הייליקע די פארשטיין קענען זאלן אידן ריידנדיקע אראביש און
 "אמונות בוך פילאזאפישע דאס געווען איז אבער הויפט־ווערק זיין

 אראביש אין געשריבן האט ער וואס מיינונגען(, און )גלויבנם '7וריעות
 סעדיה העברעאיש. אויף איבערגעזעצט שפעטער האט מען וואס און

 רעליגיע שכל, און אמונה צווישן מאכן שלום געוואלט דא האט גאון
 ער האט — וועלט רער אויף זיין מוז גאט א פילאזאפיע. און

 כדי נאר באשאפער. א אן זיין ניט קאן שאפונג א ווייל — געטענעט,
 לעבן, אין זיך פירן צו ווי וויסן, זאלן און פארשטיין ראם זאלן מענטשן

 מושהן געגעבן האט און סיני בארג דעם אויף אנטפלעקט גאט זיך האט
 ווילן: פרייען א האט מענטש דער ישראל. פאלק פארן תורה זיין

 פאלגט, וואם דער תורה; דער פון געבאטן די פאלגן ניט אדער פאלגן
 רשע דער און וועלט, יענער אויף ווערן באלוינט וועט צדיק, דער
 פון טויט נאכן וועלט": "יענע א דא איז עם ווערן. באשטראפט וועט

 אלע ווען צייט, א קומען אבער וועט עם נשמות. די דארטן לעבן גוף
 קומען וועט דאן און )תדעת־המתים(, ווערן לעבעדיק וועלן טויטע

 דער געווען גאון םעד;ה איז אזוי משיחן. פון וועלט די וועלט, נייע א
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 פון סיסטעם א געשאפן האט וואם תלמודיסטן, די צווישן ערשטער
 טיטל־ די געגרינדעט האט ער גלויבנס־פרינציפן. דאגמאטיק, אידישער

 ש^ין אנטוויקלט זיך האט וואם פילאזאפיע, רעליגיעזע אלטערלעבע
לענדער. אייראפעאישע די אין

 אין שטעלע הויכער זיין אויף געבליבן לאנג ניט איז גאון סעדיה
 און בן־זכאי, דויד עקסילארך דעם טיט צעקריגט זיף האט ער סורא.

 דעם און גאונם דעם פארטייען: צוויי געבילדעט זיך האבן בבל אין
 קאליף. רעם ביי פארמסרט אנדערע די האט פארטיי איין עקסילארכס;

 סורא. אין ישיבה די פארלאזן צייט לענגערע א אויף געמוזט האט סעדיה
(.942 )יאר געשטארבן ער איז אינגעכן

 גרויסער דער פון ירידה די אנגעהויבן זיף האט טויט זיין נאך
 אין ישיבה צווייטע די געבליבן נאר איז עם םורא. אין ישיבה

 זיין און שרירא רב פומבדיתא, פון ראשי־ישיבות צוויי פוטבדיתא.
 זיי בבל. אין גאונים גרויסע לעצטע רי געווען ■זיינען האי, רב זון

 וועלט־ פארמאגט ניט האבן און תלמודיסטן שטרענגע געווען זיינען
 ורצע* א אנגעשריבן האט שרירא רב סעדיה. ווי וויסנשאפטן לעכע

 און אמוראים תנאים, די שאפער, זיינע און תלמוד רעם פון געשיבטע
 תקופה תלמודישע גאנצע די אז געפילט. וואלט ער ווי אזוי גאונים,

 דער געווען טאקע איז האי רב זון זיין ענדע. צו שוין גייט בבל אין
 אויסגעוויילט מען האט טויט זיין נא" גאון. פומבדיתישער לעצטער

 דויד עקסילארך דעם פון אוראייניקל אן הזעה, יונגן דעם גאון א פאר
 טיטולן: ביידע פערזאן זיין אין פאראייניקן געזאלט האט ער בן־זכאי.

 פארלירן. צו ביידע געווען באשערט איז אים אבער גאון, און עקסילארך
 עקסי• דער אז מסירה, א באגדאד פון קאליף רעם אנגעגעבן האט טען

 געהייסן האט קאליף רער אידן; ביי מלך נייער א ווערן וויל לארך
 גאנץ זיין אים ביי אפנעמען און געפענגעניש אין חזקיהון אריינווארפן

 עקסילארכן די פון מאכט די צייט איין אין געפאלן איז אזוי פארמעגן.
 צייט־ קריסטלעכער לויט יארהונדערט עלפטן )אין גאונים די און

רעכענונג(.
 קאליפאט. באגדאדישער דער צעפאלן אויך זיך איז צייט יענער צו

 )פאטימישע מצרום אין קאליפאט נייער א געבילדעט זיך האט עס
 אויפגעלעבט האט צייט קורצער א אויף פאלעסטינע. אין און קאליפן(

136



 באוויזן זיך האבן ירושלים אין ארץ־ישראל. אין צענטער אידישער רער
 לאנד הייליקן אין אריבערטראגן געוואלט האבן וואס גאונים, ארטיקע

 אבער בבל. צעפאלענעם פון )העגעמאניע( פירערשאפט גייסטיקע די
 יאר׳ עלפטן פון סוף צום געווען. באשערט ניט אויך ראם איז זיי

 קריסטלעכע די אייראפע פון פאלעסטינע קיין געקומען זיינען הונדערט
 זיי מוכאמעדאנער; פון לאנד הייליקע ראם באפרייען צו קרייצפארער

 דארטן פון האבן און שטעט אנדערע און ירושלים איינגענומען האבן
(.1099 )יאר אידן אלע כמעט ארויסגעטריבן

 חרוב צפון־אפריקע, און אזיע אין מזרח־לענדער, די אין זיינען אזוי
 האבן צייט יענער צו אבער צענטערן. אידישע אלטע די געווארן

 שפאניע, אין אייראפע: אין צענטערן נייע די צעוואקסן שוין זיף
 נייע א אנגעהויבן זיך האט עם דייטשלאנד. פראנקרייך, איטאליע,

 איז תקופה ח־ מזר דער נאך געשיכטע: אידישער דער אין תקופה
 מיד וועלכער אין אייראפעאישע, די — ה פ ו ק ת ־ ב ך ע מ די ;עקומען

צייט. היינטיקער צו ביז נ$ך ייעבן
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אייראפע אין ישובים אידישע ערשטע די .2ד

 פון מערב״פאלק, א מזרח-פאלק א פון געווארן אידן זיינען ץץי
מ י א מישע י רו די געמאכט האט ראם אייראפעער?— אזיאטן 1 1

 )איטאליע( אייראפע אין הויפט״לאנד איר געהאט האט וואס ע, י פער
 און אזיע פון לענרער די אויף הערשאפט איר פארשפרייט האט און

 הערשער רוימישער דער ווען צוריק. יאר טויזנט צוויי טיט אפריקע
 קיין פארשיקט ער האט ירושלים, איינגענומען האט פאמפיי אזיע אין

 גע־ גרופע א נאך און משפחה זיין מיט אריסטאבול מלך דעם רוים
 רער אין ישוב אידישער א געבילדעט שוין זיך האט אינגעכן פאנגענע.

 פון פירער דער האט ירושלים פון חורבן גרויסן נאכן רוים. שטאט
 אי" אנדערע און רוים קיין פארטריבן טיטום ארמיי רוימישער דער

 פון אידן פיל געפאנגענע. אידישע מאסע א נאך שטעט טאליענישע
 אין באזעצט פרייוויליק זיך האבן מצרים און סיריע פאלעסטינע,

 מיטל־ פון מזרח״האפנם די וואס האנדל־געשעפטן, צוליב איטאליע,
 איי־ די מיט געפירט האבן אנדערע( און )אלכסנדריה ים לענדישן

 דער נאך יארהונדערטן ערשטע די אין שוין האפנס. ראפעאישע
 ארעד קהילות אידישע גרויסע געווען זיינען צייטרעכענונג קריסטלעכער

 דרום־איטאליע פון שטעט עטלעכע אין און רוים אין "סינאגאגן"
 אירע געהאט האט "פינאגאגע" יעדע אנדערע(. און נעאפאל )ווענאזא,

 "ארכי־סינאגאג׳/ טיטול דעם מיט רב איר "ארכאנטן", פארשטייער,
 )"גראמאטייום", שרייבער אדער געלערנטע און )כיינים( ריכטער אירע

 פון שפראך דער אין גערעדט האבן אידן איטאליענישע די סופר(.
 צומיש א מיט לאטייניש, אדער גריכיש באפעלקערונג: ארומיקער דער
 פון מצבות אידישע אויף אויפשריפטן די ווערטער. העברעאישע פון
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 "קאטא׳ אונטערערדישע די אין געפונען האט מען וואם צייטן, יענע
 פון נעמען די גריכיש. מייסטנס געשריבן זיינען רוים, פון קאמבעם"

 ש^ה, ביניטין, שמואל, )יהודה, העברעאישע זיינען באגראבענע די
 יוליא, סאבינא, מארצעלום, )טיבעריום, רוימישע און אסתר( ריבקה,

 נאד רייףהעברעאיש, אין מצבות געפינט מען ווען זעלטן לוקרעציא(.
 די יף1א סוף צום אויסגעקריצט אפט איז )פרידן( ם"1"של ווארט ראם

מצבות. געשריבענע לאטייניש און גריכיש
 יכני גר אין אויך געפונען זיף האבן קהילות אידישע אלטע זייער

 רוימישער דער פון טייל א געווען צייטן יעגע אין איז וואם ,ד נ א ל
 דעו־ איבער אומגעפארן איז פאול אפאסטאל רער ווען אימפעריע.

 רעדעש האלטן ער פלעגט גלויבן, קריסטלעכן רעם פארשפרייטן צו וועלט
 אטהען, קארינט, שטעט גריכישע די פון "סינאגאגן" אידישע די אין

 איז אימפעריע גרויסע די ווען אנדערע. און )סאלאניק( טעסאלאניק
 הויפטשטאט דער טיט לאטיינישע די העלפטן: צוויי אויף צעפאלן זיך

 קאנסטאג• הויפטשטאט דער מיט ביזאנטיש־גריכישע די און רוים
 קאנסטאנטי־ אין אויך קהילה אידישע א געשאפן זיך האט טינאפאל,

 מיטללענדישן און שווארצן צווישן שטאט, דאזיקער דער אין נאפאל.
 טיט האנדל״געשעפטן גרויסע געפירט סוחרים אידישע האבן ים,

 מערב, רער און מזרח דער פארטן. פאלעסטינישע די און אלכסנדריה
 אידן( פאלעסטינער פאר )אויסלאנד לארץ" "חוץ און ארץ״ישראל

 ביז אימפעריע, ביזאנטישער רער אין פארבונדן ענג געווען זיינען
 ביזאג׳ די ביי פאלעסטינע אפגענומען ניט האבן אראבער די וואנען
 קליינע א געווארן איז ביזאנטיע ווען שפעטער, אויך אבער טינער.
 אג" אידן דארטיקע די האבן האלבאינזל, באלקאנישן דעם אויף מלוכה

 פאלעסטינע אין ברידער זייערע מיט באציאונגען שטענדיקע געהאלטן
?בל. און

 זיך אימפעריע טערב״רוימישע די איז יארהונדערט פינפטן אין
 גערמאנען, און גאטן די מיטל״אייראפע, פון "בארבארן" די צעפאלן.

 געמאכט חרוב און איטאליע אין אריינגעריסן מאל עטלעכע זיף האבן
 און גאטישע ירושלים. געמאכט חרוב אמאל האט רו׳ים ווי אזוי רוים,

 גלויבן, קריסטלעכן רעם אנגענומען האבן וואם מלכים, לאנגאבארדישע
 די געווארן איז רוים איטאליע; אין געהערשט צייט לאנגע א האבן
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 קריסט־ רער פץ גדולים" "כוהנים די פויפסטן, די פץ שטאט הייליקע
 חלילה זאלן אידן די אז דעם, וועגן געזארגט האבן זיי קירך. לעכער

 אויר האבן זיי אבער גלויכן, זייער פץ קריסטן נייע די אפציען ניט
 מען ווי אזוי גלויבן, קריסטלעכן רעם אננעמען אידן די גענויט ניט

פראנקרייך. מלוכה, בארבארישער" נאענטער" דער אין נעטאן ראם האט
 קליינע וראו נאלליע, פראווינץ רוימישער אמאליקער דער אין
 )למשל, צייטן אלטע גאר פון נאך עקזיסטירט האבן ישובים אידישע

 האנדל ברייטן א נעפירט האט וואס מארםעל, שטאט דער אין
 פירער פראנקישער רער פראנקן. די געהערשט האבן אלכסנדריה(, מיט

 פארכאפט קריסטן קאטוילישע די פון חילף רער מיט האט כלאדוויג
 — מלוכה פראנקישע די נאלליע אין געגרינדעט האט און מאכט די

 פון מלכים אלע קריסט(. נאכן 500 יאר )ארום ך יי נקר פרא
 געווען זיינען דינאסטיע, טעראוויננישער דער משפחה, כלאדוויגס
 איין נאר געהאט האבן וואם בישאפן, קריסטלעכע די מיט פארבונדן

 גרויסע קריסטן. פאר געצנדינער "בארבארישע" אלע מאכן זארג:
 קא• רעם אנגענומען האבן דערפער אץ שטעט אין מאסן היידנישע
 זיי, צווישן געלעבט האבן וואם אידן, די פון אבער גלויבן, טוילישן

 אויפגעבראכט האט ראם שמדן. לאזן געוואלט ניט קיינער זיך האט
 הערשער. פראנקישע ניי״געטויפטע די און נלחים קאטוילישע די זיי קעגן

 ארוים׳ קאנצילן( )סינאדן, פארזאמלונגען זייערע אין פלעגן נלחים די
 אירן פון דערווייטערן זיך זאלן קריסטן אז )קאנאנס(, באשלוסן נעבן

 זיי מיט פירן ניט זיי, מיט טרינקען ניט און עסן ניט מעגלעך, נאר ווי
 דינסטן, און דינער קריסטלעכע די זיי ביי אויסלייזן פריינדשאפט, קיין

 נעווען זיינען עם אידישקייט. טיט "אנשטעקן" זיך קענען וואס
נעוואלט. מיט געטויפט אידן האט מען ווען פאלן,

 שטאט רער אין אוויטום בישאף רער אפנעטאן האט מעשה אזא
 זיי אידן, דארטיקע די איינרעדן שטענדיק פלענט ער קלערמאן.

 זיך האט איינער נאר אויסנעלאכט, אים האבן אלע טויפן; זיך זאלן
 קירךפרא" א אין געגאננען איז משומד דער בשעת אמאל, נעשמדט.

 ארם" הויז אידיש א פון מען האט האנט, דער אין קרייץ טיטן צעסיע
 האט דאם אייל. פארשטונקענעם טיט טאפ א קאפ אויפן אים געגאסן

 סינאגאנע דער אויף געווארפן זיך האבן זיי קריסטן: די אויפגעכראכט
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 די צונויפגערופן האט בישאף דער צעשטערט. אינגאנצן זי האבן און
 טויפן, ניט זיך וועלן אידן די אויב אז געזאגט, און פארשטייער אידישע

 אירן הונדערט פינף שטאט. פון פארטרייבן אלעמען תיבף טען וועט
 זיין מעגלעך וועט עם ביז צייט, א אויף זיך טויפן צו באשלאסן האבן

 זיך האט מעשה אזא נאך — נלויבן. אידישן צום זיך אוטקערן ווידער
 געלעבט האט דארטן פאריז. הויפטשטאט רער אין געטראפן

 ביים פינאנץ־אנענט א געווען איז וואם ,ס ו ק ם י ר פ איד רייכער א
 גרעגאר בישאף דער און קיניג רער כילפעריק. קיניג דעם פון הריף

 קריסטלעבן רעם אננעמען זאל ער איינרעדן, שטענדיק אים פלעגן
 איינטאל, הערן. געוואלט ניט אפילו רעם וועגן האט ער אבער גלויבן,

 רעם געהייסן קיניג רער האט זאלבעדריט, אזוי נעזעסן זיינען זיי ווען
 קריסט" א מאכן און קאפ אויפן האנט די אידן רעם ארויפלעגן בישאף

 כילפעריק הענט. זיינע פון ארויסגעריסן זיף האט פריפקום ברכה. לעכע
 וואם פאלק, אוטנלויביק ראם "א, כעם: מיט געטאן געשריי א האט
 געענטפערט: האט פריסקום )יעזוס(!" זון נאטם אנערקענען ניט וויל

 געקאנט ניט און פרוי א טיט געהאט חתונה ניט קיינטאל האט "נאט
 אנגעהויבן האט ער נעווארן. בייז גאר קיניג רער איז דא זון". א האבן

 וועלן וראם אידן, אלע לאנד פון ארויסטרייבן וועט ער אז סטראשען,
 געטויפט, זיך האבן און דערשראקן זיך האבן _ך א טויפן; ניט זיך

 אים האט מען און אמונה, זיין אין פעסט נעבליבן איז פריסקום אבער
 באפרייט צייט א אויף אים האט מען ווען תפיסה. אין אריינגעזעצט

 פיינד, זיינע פון איינער אננעפאלן אים אויף איז תפיסה, פון
געהרגעט. אים האט און איד, געשמדטער א

 ארויסגעגעבן האט דאגאבערט קיניג טעראוויננישער לעצטער דער
 )יאר פראנקרייך פארלאזן זאלן אידן געטויפטע ניט אלע אז באפעל, א

 אנ• זיינען פראנקרייך קיין ווען צייט, דער אין געווען איז ראם (.629
 זיי האט מען וואו שפאניע, שכנישער דער פון אידן מאסן געלאפן

 שווער איז דאנאבערטס באפעל דעם אבער געפייניקט. שרעקלעך
 קריסטן, פאר נעמאכט זיך האבן אידן טייל א אויסצופירן: נעווען

 אריבערגעפארן זיינען טייל א אמונה; זייער ביי הארצן אין בלייבנדיק
 מארסעל, אין געבליבן זיינען קהילות אירישע דרום־פראווינצן. די אין

 אידישע נייע געבילדעט זיך האבן עם שטעט. עטלעכע נאך און בארדא
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 געירען דאן איז וואם נד, א ל טע יי ד פון שטעט די אין ישובים
 פאריזער פון אומאפהענגיק געווען איז אבער פראנקרייך, פון טייל א

צענטער.
 אידן האבן דא ע. י נ א פ ש אין לאגע די געווען איז שלעכט גאר
 דער צו געחערט האט לאנד דאס ווען צייט, רער פון נאך געלעבט

 האבן גאלליע אין ווען צייט, זעלביקער רער אין אימפעריע. רוימישער
 אפגענומען ן ט א ג ט ם ע וו די שפאניע אין האבן פראנקן, די געהערשט

 האבן וואם מלכים, וועסטגאטישע ערשטע די ימער.1ר די ביי טאכט די
 נאד קאטאליקן, ניט נעווען זיינען גלויבן, קריסטלעכן דעם אנגענומען
 פאר ניט קריסטנטום פון גרינדער דעם געהאלטן האבן וואם אריאנער,

 מען האט קאטאליקן די ביי מענטשן; הייליקן א פאר בלויז נאד גאט, א
 בא" געווען טאקע זיינען זיי אידן; האלבע פאר געהאלטן אריאנער די

 פון סוף צום אבער ב^לום. זיי מיט געלעבט און אידן מיט פריינדעט
 רעקארעד קיניג וועסטגאטישער רער האט יארהונדערט זעקסטן

 מלוכה• דער אין אריינגענומען און גלויבן קאטוילישן דעם אנגענומען
 ,א ד ע ל א ט פון קירכן״סינאדן די בישאפן. קאטוילישע די פארוואלטונג

 מין א געווארן זיינען צייט, יענער פון הויפטשטאט שפאנישער דער
 ארוים• קיניג דעם פון פירונג דער אונטער האט וואם פארלאמענט,

 הערשנדיקע די ביי אז זיך, פארשטייט פאלק. פארן געזעצן געגעבן
 קריסטלעך״קאטוילישע ריינע א שאפן וואונש: איין נאר געווען איז גלחים

 אינגאנצן כמעט שוין מען האט באפעלקערונג גגיישע די מלוכה.
 טויפן. געוואלט ניט זיך האבן אידן די נאד און קריסטן, פאר געמאכט

 בי• אמאליקע די פון גזירות טיט פארפאלגן אגגעהויבן זיי מען האט
 האלטן פארבאטן מען האט ערדבאזיצער אידישע קיסרים: זאנטישע

 אין אויסקומען געקעגט ניט האט מען וועלכע אן קנעכט, קריסטלעכע
 פארבאטן בכלל האט סינאד טאלעדער דער לאנדווירטשאפט; דער

 האט געהאלפן, ניט האט דאם אז אידן. טיט געשעפטן פירן קריסטן
 יענע אין מאדע א געווארן איז וואם מיטל, א פאר גענומען זיך מען

געוואלט. מיט אידן טויפן צייטן:
 (,613 )יאר באפעל א ארויסגעגעבן האט ט ו ב ע ז י ם קיניג דער

 לאגד. פון יםטרייבן1אר מען זאל טויפן, ניט זיך ווילן וואם אידן, אז
 געלעבט האבן שפאניע אין גזירה: שרעקלעכע א געווען איז דאם
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 מיט ניט פארנומען זיך האבן זיי פון פיל מאסן, אידישע יסע1גר
 איג׳ זיי וואלט גירוש רער אז אזוי לאנדווירטשאפט, טיט נאד האנדל,
 געלאזט אידן סך א טאקע זיף האבן ארימעלייט. פאר געמאכט גאנצן
 האבן אנדערע גלויבן; אלטן זייער ביי הארצן אין בלייבנדיק שמדן,

 פראג׳ דער זיך האט דא אבער פראנקרייך, קיין עמיגרירן געפרובט
 פריער שוין האבן מיר ווי און, דערשראקן דאגאבערט קיניג קישער

 נע" ווידער איז לאנד. זיין פון אויך אידן טרייבן געהייסן דערציילט,
 צייט רער מיט אבער קריסטן. פאלשע ווערן וועג: איין נאר בליבן

 געווארן שמד, צום געצוואונגענע אנוסים, אזעלכע פון לאגע די איז
 זייער ביי געהאלטן אפן זיך האבן וואם יידן, פון לאגע די ווי ערגער
 געווארן אנגענומען איז סינאדן טאלעדער די פון איינעם אין גלויבן.

 געוואלט, מיט אידן טויפן ניט מען זאל להבא אויף אז באשלוס, א
 צו אומקערן ניט זיך טארן געטויפט, שוין זיך האבן וואם די, אבער

 באשטראפט הארט זיי מוזן טאן, דאם וועלן זיי אויב און אידישקייט,
 שפאנישע די פאר יסורים גרעסטע די אנגעהויבן. זיך האבן דא ווערן.
 זיי פירן ווי קריסטן, פאלשע די נאך נאכגעשפירט האט מען אירן.

 זיך ביי שבת אפ היטן זיי אדער קירך רער אין זונטאג זיי גייען צי זיך,
 ארער שפייזן טרייפע זיי עסן צי קינדער, זייערע זיי ערציען ווי הויז, אין
 אידישע אפהיטן ביי געכאפט איז עם וועמען מען האט בשר. נאר

 שמייסן, און שלאגן תפיסה, אין אריינווארפן אים מען פלענט מנהגים,
 אוועק׳ און קינדער די אים ביי אפנעמען קאפ, פון האר די אויסרייסן

 האבן מאל פיל מאנאכן. קאטוילישע די פון קלויסטערם די אין געבן
 אונטערטעניקע סינאדן טאלעדער די אין אנגעגעבן קריסטן פאלשע די
 קירך רער אין דאווענען פרום, און גוט זיין שוין וועלן זיי אז ך!שות,2

 ^טן נויטן ניט זיי זאל מען נאר מנהגים, קריסטלעכע אלע אפהיטן און
פארטראגן. ניט ראם קענען זיי ווייל חזיר״פלייש,

 י$ר, הונדערט גאנצע געפלאגט אידן שפאנישע די זיך האבן אזוי
 די שפאניע אויף גייט אפריקע פון אז דערהערט, האבן זיי וואנען ביז

 צו־ ברידער אפריקאנישע זייערע דורך זיך זי האבן ארמיי. אראבישע
 עראבע־ דער ביי הילף זיי צוגעזאגט און אראבער די מיט נויפגערעדט

 דורך שפאניע אין אריינגעריסן זיך האבן אראבער די לאנד. פון רונג
 הויפט• די איינגענומען האבן גיבראלטאר, פון :מ״פאם שמאלן רעם
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 אנדערע נאך אץ נלחים, פאנאטישע פדן נעסט דעם טאלעדא, שטאט
 אראבישע נייע די באגריסט פרייד טיט האבן אידן (.711 )יאר שטעט

 וועט פאנאטיזם מוסולמענישער רער אז האפענונג, רער טיט הערשער,
 האט האפענונג זייער אץ קריסטלעכער. רער ווי שרעקלעך אזוי זיין ניט
 פון אויפבלי״צייט די אנגעהויבן זיך האט עם אפגענארט. ניט טאקע זיי

שפאניע. אין קולטור אראביש״אידישער
 ישובים אידישע וואו אייראפע, אין ווינקל א נאך געווען איז עם

 צייט. גריכיש־רוימישער אלטער גאר דער אין געגרינדעט זיך האבן
 האלבאינזל רעם אויף צפון״זייט, צו :ם שווארצן פון ברעגעס די אויף

 גריכישע די אין באזעצט אידן זיך האבן קרים אדער טאוורידא
 די ווען דיאספארא. העלעניסטישער דער אין אוטעטום ווי קאלאניעס,

 אידישע געווען שוין זיינען ירושלים, געטאכט חרוב האבן רוימער
 פאנטי" שטעט די אין מלוכה, באספאראנישער קרימער דער אין קהילות

 )היינט כערסאנעס און )פעאדאסיע( טעאדאסיע קערטש(, )היינט קאפיי
 טיט זיך גערופן גריכנלאנד, פון געשטאמט האבן זיי סעוואסטאפאל(.

 זייערע פון זעען צו איז עם ווי נריכיש, גערעדט און נעמען גריכישע
 האבן קהילות די דענקמעלער. אנדערע און מצבות אויף אויפשריפטן

 דעם אונטער )פארזאמלונגען(. "סינאגאגעס" גריכיש: אויף געהייסן
 אידן: האלבע געווארן נעצנדינער גריכישע סך א זיינען איינפלום אידישן

 שפע" אבער גאט"; העכסטן רעם פון "פארערער גערופן זיך האבן זיי
 זיי זיינען קריסטענטום, דאם אריינגעדרונגען האט קרים אין ווען טער,

 איט• ביזאנטישער דער צו געהערט דאן האט קרים קריסטן. געווארן
 צו אידן צווינגען געפרובט אויך האבן בישאפן גריכישע די און פעריע,
איינגענעבן. ניט זיך האט פרוב דער אבער זיך; טויפן

 יענע אין האט יארהונרערט, צענטן סוף ביז אכטן פון שפעטער,
 א געהערשט !ם, שווארצן דעם און קאספישן רעם צווישן לענדער,

 א געווארן איז און קאווקאז און פערסיע פון געקומען איז וואס פאלק,
 כאזארן די געווען זיינען דאס פאלק. אידישן טיטן מחותן נאענטער
 *אג האבן פאלק פון טייל א און געצנדינער, א קיניג, זייער )כוזרים(.
 ן א ג א כ נערופן זיך האט קיניג דער גלויבן; אידישן דעם נענומען

 געשיצט האט און "קהאן"( טאטערישן אדער כוהן העברעאישן )פון
 בא" קריגערישע די מופולמענער. און קריסטן אידן, לענדער זיינע אין
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 *לעב פלאווישע די יף1א יך5א הערשאפט זייער פארשפרייט האבן זארן
 האבן צייט יענער צו וואו יו, ע י ק שטאט גרויסער רער ביז רער,
 די האבן יארהונדערט צענטן פון סיף צום ערשט אידן. געלעבט שוין

 בא" די פון הויפטשטאט די געמאבט חרוב פירשטן סלאוויש״רוסישע
 גרוי• דער אריין פאלט עם וואו :ם, קאספישן פון ברעג אויפן זארן
 נע" איז קיניג כאזארישער לעצטער דער וואלגא. טייך רוסישער סער
 דער" ביי געהאלטן צייט יענער אין נראד האט וואס ף, ס 1 י ווען

 פאר" אינגיכן האבן באזארן די אידן שפאנישע די טיט זיך נעענטערן
 פעלקער, אנדערע טיט צונויפגעטישט זיך האבן און מאכט זייער לארן

אידן. טיט אויך טייל א

 זיינע ארן גרויסן דעם קארל פרן אימפעריע דער אין אידן .28
נאכפאלגער

קריסט( נאכן יארהונדערט עלפטן ביז אכטן )פון
 פראג• דער האט יארהונדערט אבטן פון העלפט צווייטער דער אין
 זיין אונטער פאראייניקט ר ע ם י ו ר ג דער קארל קיניג קישער

 איטאליע טיט צוזאמען טיטל״אייראפע פון לענדער אלע הערשאפט
 דער איטפעריע. קריסטלעכע נייע די געשאפן ארום אז^י האט און

 "איטפע" טיטול דעם טיט קארלען געקרוינט האט פויפסט רויטישער
 שטארקן א געהאט האבן בישאפן קריסטלעכע די און )קיסר(, ראטאר"
 גע" איז טאבט וועלטלעכע די אבער טלוכה״פירונג; רער אויף איינפלוס

 אזעלכע צו דערלאזט ניט האט און קירכלעכער רער פון שטארקער ווען
 קארל פון צייט דער אין אידן. פין יפן1נעוואלט״ט ווי מעשים, טיאוסע

 פאר• דריי אין פארבעסערט אידן פון לאגע די זיך האט נרויסן דעם
 ע. י ל א ט י א און ד נ א ל ש ט יי ד ך, יי ר ק נ א ר פ לענדער: אייניקטע

 דאזיקע די אין האנדל״געשעפטן נעפירט האבן סוחרים רייכע אידישע
 טיט אויסלאנד, אפריקאנישן און אזיאטישן דעם טיט אויך און לענדער

 ארא׳ דער געבליט נאך האט עם וואו מצרים, און ארץ״ישראל בבל,
 ווי באשרייבן, צייט יענער פון רייזנדע אראבישע קאליפאט. בישער

 פראנק" פון סתירות זייערע טיט ארומפארן פלענן נרויסהענדלער אידישע
 האט אזוי טזרח. ווייטן פון סחורות אהיים צוריקפירן און $7ב ביז רייך
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 די וועלט״האנדל דורך פארבונדן פאלק צעשפרייטע און צעזייטע ראם
אייראפע. טיט אזיע וועלט, נייע די און אלטע

 זיי־ עם פארגרעסערט. זיך האבן אייראפע אין ישובים אידישע די
 געהאט האבן וואס קהילות, קליינע און גרויסע אויסגעוואקסן נען
 מלוכה" א געשמאנען איז קהילות אלע איבער פארוואלטונג. אייגענע אן

 געזאלט האט וואם אידן", פאר "מאגיסטער טיטול טיטן באאמטער
 קיסר דער האנדלם־אינטערעסן. און בירגער־רעכט אידישע די שיצן

 די געשיצט אליין האט זון, גרויסנם דעם קארל פרומער, דער לודוויק
 ליאן, פון בישאף דער גלחים. קאטוילישע פיינדלעכע קעגן אידן

 אידן: קעגן אגיטאציע שטארקע א לאנד אין געפירט האט אגאבארד,
 צו ביכער געשריבן און קלויסטערם די אין רעדעס געהאלטן האט ער

 די אז קריסטן, פאר סכנה א איז באפעלקערונג אידישע די אז באווייזן,
 "ריינע די פארדארבן און פארפירן קען סינאגאגע" אלטע "פארפלוכטע

 ניט האט פרום, געווען איז ער כאטש לודוויק, אבער קירך". יונגע
 שלעכטס עפעס ארויסהומען זאל רייד בישאפס רעם פון אז דערלאזט,

אידן. פאר
 אימפעריע זיין צעטיילט פרומער רער לודוויק האט טויט זיין פאר

 אין קיניג א פון טיטול רעם באקוטען האט איינער זין. זיינע צווישן
 דייטשלאנד, אין דריטער רער איטאליע, אין אנדערער רער פראנקרייך,

 מאכט די פונאנדערגעטיילט אויך האבן זייט זייער פון מלכים נייע די
 גראפן די לאנדבאזיצער, גרויסע די — פעאדאלן זייערע צווישן

 פויערים מאיאנטקעס, און ערד סך א געהאט האבן וואס באראגען, און
 פע־ די געווען אוטעטום הערשער אמתע די זיינען אזוי קנעכט. און

 וואס געטאן האט דערפער און שטעט זיינע אין גראף יערער אדאלן.
 פלעגט וואס אידן, דעם געשיצט ער האט געלוינט, אים האט וויל. ער

 רער פאר אי ערד־חלקים, ארעגדירטע די פאר אי באצאלן רייך אים
 פאנאטישע די אויב אדער ניט, אויב און האנדל; פירן צו ערלויבעניש

 געדריקט. אידן דעם ער האט אויפגערייצט, פריץ דעם האבן לחים3
 אייננעפירט ם״פראנקרייך(1)ךר טולוז פון גראף דער האט למשל, אזוי,
 ער פלעגט פסח, קריסטלעכן דעם פאר יאר, אין איינמאל מנהג: אזא
 און טולוז אין קהילה אידישער דער פון פארשטייער דעם זיך צו יופן

 אידן ווי אים, דערמאנען צו כדי פנים, אין פאטש א אים דערלאנגען
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 געמוזט קהילה די זיך האט פאטש דעם פץ קריסטוסן; געפייניקט האבן
 פלעגט שמעט אנדערע אין אפצאל. באזונדערן א טיט אויסקויפן

 אין אנפאלן נלחים, די פון אויפגעהעצט באפעלקערונג, קריסטלעכע די
 שטיינער ווארפן און זיי שלאגן גאסן, די אין אידן אויף פסח־טעג די

הייזער. זייערע אין
 באזונדערס מיטל״אייראפע אין זיך האט יארהונדערט צענטן אין

 איי׳ אן פון הערשאפט דעד אונטער נד, לא טש יי ד פארשטארקט
 פון גרויסער, דעד אטא קיניג דייטשער דעד קיניג״דינאסטיע. גענער

 טיט רוים אין קרוינען געלאזט זיך האט דינאסטיע, זאקסישער דעד
 קארי פון יורש א פאר זיך האלטנדיק "איטפעראטאר", טיטול רעם
 און ערשטער רער אטא קיסרים. רוימישע אלטע די און נרויסן רעם

 דייטשלאנד; אין לעבן פריי אידן די געלאזן האבן נאכפאלגער זיינע
 )גראפן, וועלטלעכע די אי פעאדאלן, די געטאן האבן אייגענע דאס

 אידן די אויף נעקוקט האבן וואם )בישאפן(, קירכלעכע די אי באראנען(
 איין אז פאסירן, אפט פלעגט עם אייגנטום. אן אויף ווי שטעט זייערע אין

 טיט צוזאטען לאגד שטיק זיין אגדערן דעם פארקויפן פלעגט גראף
 קוואל א געווען זייגען אידן ווייל געלעבט, דארטן האבן וואם אידן, די

 און שטייערן נרויסע לאגדבאזיצער דעם געצאלט האבן זיי הכנסה: פון
 צייט יענער אין זיינען קהילות אידישע ארגאגיזירטע ארענדע״געלט.

 לאטרינגען, פראווינץ רער אין און ריינלאנד פון שטעט די אין געווען
מעץ(. קעלן, ווארטס, )מאינץ, פראגקרייך און דייטשלאנד צווישן

 גע׳ דא האבן וואם בבנים, יי אנגעפירט האבן קהילות די טיט
 בא" די פון ערשטער רער בבל. אין גאונים די פון ראלע די שפילט
 הגו^ה מאור גרשום געווען איז אייראפע אין רבנים רימטע

 אין ישיבה תלמודישער א פון באגרינדער דער גלות(, פון שיין )רער
 זיינען וואס געזעצן, "תקנות", נייע ארויסגעגעבן האט ער מאינץ.
 למשל, אזוי, אידן. אייראפעאישע די פון לעבן צום צוגעפאסט געווען

 צום גרשום(, דרבנו )חרם ווייב איין ווי מער האבן פארבאטן ער האט
 פאלן געוויסע אין פלעגן וואם אידן, אזיאטישע די פון אונטערשייד

 גרשומס רבי פון ערשטער. דער פון לעבן ביים ווייב צווייטע א נעמען
 גערופן זיי האט מען וואם געלערנטע, גרויסע ארוים זיינען ישיבה
 געווארן זיינען זיי לאטרינגען. פון געלערנטע ה. ד. לותיר", "סכמי
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 נאענטע די אין און מאינץ ווארמס, מעץ, פון קהילות די אין רבנים
 י רש" געווען איז זיי פון גרעסטער דער פראנקרייך. פון שמעט

 י(. צחק י שלמה רבי פון תיבות ראשי נאמען, פארקירצטער )א
 פון ישיבות תלמודישע די אין געלערנט רש״י האט יוגנט דער אין

 זיין אין אומגעקערט זיך ער האט שפעטער און מאינץ און ווארמם
 זיך ער האט דארטן פראנקרייך. אין )טראיעם( טרוא געבורטשטאט

 )קא־ פירוש א שרייבן ארבעט: וויכטיקער זייער א מיט פארנומען
 לערנען מוזן תלמוד רעם מען פלעגט פריער תלמוד. צום מענטאר(

 פארשטיין צו שווער געווען ס׳איז ווייל לערער, א פון חילף רער טיט
 פון געדאנקען טיפע די און גמרא דער פון שפראך אראמעאישע די
 העברע• קלארער זיין מיט האט רש״י אמוראים. פארצייטיקע די

 תלמודישן פון אויסדרוקן שווערע אלע דערקלערט קורץ שפראך אישער
 רעבט מיט פארשטיין. געקענט אים האט יעדערער אז אזרי טעקסט,

 פארשלאסענעם צום שליסל א געגעבן האט ער אז געזאגט, מען האט
 אנדערע און תורה דער צו פירוש א געמאבט אויך האט ער תלמוד.
 שווערע די איבערגעזעצט אפט ער האט דא ביבל; רער פון ביכער

 פראנצויזישע די אותיות. העברעאישע מיט פראנצויזיש אויף ווערטער
 האט מען און לאנד־שפראך, דער אין גערעדט האבן אידן דייטשע און

 אלע שפראך דער אויף פארטייטשן געמוזט שולן די אין לערנען ביים
 חדרים אלע אין מען פלעגט שפעטער ביכער. הייליקע די פון טעקסטן
 רש״ים רש״י"; מיט "גמרא רש״י", מיט "חומש קינדער לערנען
 תנ״ך דעם פון טעקסט דעם מיט צוזאמען געדרוקט זיך האט פירוש

תלמוד־בבלי. דעם פון און
 פאר צענטער א געווארן צייט יענער אין איז ע י ל א ט י א אויך
 גע- איז ים רו אין קהילה אידישע אלטע די קולטור. אידישער
 דער פון קיסר דעם פויפסט, דעם פון שוץ דעם אונטער שטאנען

מ לא אדער צפון־איטאליע אין קהילות די קירך; קריסטלעכער
 אונ־ צייט א געווען זיינען אגדערע( און פאוויא )וועראנא, ע י ד ר בא

 די זיינען דרוס-איטאליע אין קיסרים; דייטשע די טערטעניק
 אבדערע און בארי סאלערנא, נעאפאל, אין קהילות אידישע יםע1גר

 די אין און הערשער, ביזאנטישע די פון אפהענגיק געררען שטעט
 גע־ האבן אנדערע( און מעסינא )פאלערמא,- סיציליע פון שטעט
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 צונויפגעקומען איטאליע אין זיף זייגען אזוי אראבער. די הערשט
 זיך האט זיי צווישן און קולטורן, און רעליניעס פעלקער, פארשיידענע

 די אויך אנטוויקלט ברייט
 הערט מען קולטור. אידישע

 תלמודישע פון צייט יענער צו
 גע־ גרויסע און ישיבות
 עם איטאליע; אין לערנטע
 א פון סימנים זיך באווייזן

 ליטעראטור. העברעאישער
 איבערגעאר" האט איינער

 די העברעאיש אויף כעט
 אידישע נעשריבענע גריכיש

 פלאוויום יוסף פון געשיכטע
 וואס "יוסיפון", כוך )דאם

 איבער־ שפעטער האט מען
 פאר אידיש אויף געזעצט
 אידן(. פוילישע און דייטשע

 תפילות געשריבן האט מען
 העברעאיש. אין סליחות און

 פון ווערק בעסטע די אבער
 ליטעראטור אידישער ־ער

 ניט געווארן געשאפן זיינען
 אן אין נאר איטאליע, אין

 ךרום־איי• פון טייל אנדער
שפאניע. אין — ראפע

"*5ח'^ע4|<זר 1*3 '״ח |4ל־'- - ר איג ג?ט- טס
 * ד־א ,׳ יףת£ת איר' ■ א׳ג ין43ץער ירד א*צ

115 □*אצע !אי* אג ואג׳ן ■נ! 11איד ל.,

א דען -3 •ך א,ת3יאמאבדר רעקד .!■-ן כ■)1ד א י 3 י
13 דע-צ! £ א ד—■4 אק ״אר :-א א״ג -~;ט .^ןא( .
 ׳.ר ■ מ׳עס ״אי דעו ף!ד ירד א*ג ■ויען יו *•א 6יי דעגן א{טו <

 , 1ך”!3כ־ האבן ד-א !/”דוא דעד י-ן3עב־^י דע! ב 1 ס ^ר'א;ג
 * ס ׳.ר דע־ אין יידג&ץב צ• רעב; מיץ ד־ד ן3ך.ע האבן דא יע

 דיצדקז! אוין א־ן 3ר-א "1א א*צ מידןדעו ב-דע ש^ירזבן.ד־ס
 ן האב אין דס דון דע־ד ן א הכהן ןורי־ן טן דעד ׳סן' *ך

. ,״ךייבי-ן ,-ידר ^ט,- ן**דכן
 צ א אונדרסטן דען סופ$ בר יען ייאכע ער א!צ •

ב"־ צו בויאע ער א!צ הוע ד־ס ברייעי ר־א ׳ר5 נ
___________________י

אויסבאבע ערשטע -יוסיפון"׳ .28
(1546 )ציריך אידיש אין

שפאניע אראבישער אין סצייט "גאלדענע די .20

 האט שפאניע, אין אריינגעריסן זיך האבן אראכער די ווי נאכדעם
 מלחמות בלוטיקע דורך האבן זיי רואנען ביז געדויערט לאננ נאך

 האבן און ךרוס״טייל פון הערשער קריסטלעכע די ארויסגעשטופט
 האט יארהונדערט צענטן אין מלוכה. אייגענע זייער נעגרינרעט דארט
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 הויפטשטאט דער טיט קאליפאט אראבישער אן געבילדעט דא זיך
 לוסענא; גראנאדא, סעווילא, שטעט: גרויסע נאך טיט און קארדאווא

 אין טאלעדא, וועסטגאטן, די פון הויפטשטאט געוועזענע די אפילו
 דער אין קאליפאט. אראבישן צום געהערט אויך האט מיטל־שפאניע

 דך האבן און אישלאם דעם אנגענומען האבן קריסטן סך א ווען צייט,
 זייער ביי נעבליבן אידן די זיינען אראבער, די טיט צונויפגעמישט

 פריינדשאפט אין אראבער די טיט נעלעבט האבן זיי פאלק. און גלריבן
 דער אין שטעלעם הויכע פארנעמען אפט פלעגן אידן געבילדעטע און

רעגירונג.
 אידישער א געווען איז אבדוראכמאן קאליף קארדאווער רעם ביי

 און שפראכן פרעמדע פון קענער א אבן־שאפרוט, חיסדאי מיניסטר
 פאר־ קומען פלעגן קארדאווא קיין מעדיצין. הרפואה׳/ "חכמת דער פון

 צוליב מלכים אייראפעאישע פארשיידענע פון )אמבאסאדן( טרעטער
 זיי צווישן פארמיטלער רער געווען חיסדאי איז ענינים, פאליטישע

 דער וואם בריוו, די אויף ענטפערן אריך פלעגט ער קאליף; דעם און
 מי־ אידישער דער רעגירונגען. פרעמדע פון באקומען האט קאליף

 געזארגט האט ער פאלק: אייגענעם זיין אויך געדינט האט ניסטער
 אנער־ איז און שולן און קהילות אידישע פון אויפהאלטונג רער ודענן
 אין אידן. שפאנישע פון עקסילארך אדער "נשיא" אלס געווארן קענט

 ישיבה אתלמודישע קארראווא אין נעגרינדעט זיך האט צייט זיין
 דערציילט דעם וועגן בבל. פון נעקומען איז וואס רב, א איינעם רורך
מעשה: אזא מען

 זיינען בבל אין ישיבות די ווען גאון, סעדיה רבי פון טויט נאכן
 גע־ פיר וועלט דער אויף אוועקגעלאזט דארטן פון זיך האבן נעפאלן,
 וועג אין ישיבות. די אויסהאלטן אויף געלט קלייבן צו רבנים לערנטע

 מאטראסן, אראבישע פון געווארן פארכאפט שיף זייער איז :ם אויפן
 קנעכט פאר פארקויפט און געפאנגען משולחים אידישע די האבן וואם
 מושה רבי געפאנגענע" "פיר די פון איינער לענדער. פארשיידענע אין

 קיינער אידן. קארדאווער דורך געווארן אויסגעקויפט איז חנוך, ן3
 פאר געהאלטן אים האט מען און איז, ער ווער נעוואוסט ניט האט

 בית־ קארדאווער אין מושה רבי זיצט איינמאל ארימאן. פראסטן א
שיעור א לייענט קהילה דער פון רב דער ווי צו, זיך הערט און המדרש

17



 ער איז ריכטיק; ניט טעקסט דעם דערקלערט און תלמוד אין )לעקציע(
 האט מען דערקלערונג. ריכטיקע א נעגעבן האט און אויפגעשטאנען

 זיי האט ער און קשיות, שווערע עטלעכע געשטעלט ארימאן רעם
 "איך עולם: צום געזאנט רב אלטער רער האט דא פארענטפערט. אלע
 נרע" א איז וואנדערער ארימער רער אט רב, אייער זיין ניט מער קען

 די פירער". אייער זיין צו רעבט האט ער און איך ווי קענער סערער
 ער רב; א פאר מושחן רבי אננענומען טאקע האט קהילה קארדאווער

 אץ פארשפריימן אננעהויבן און ישיבה א געגרינדעט דארטן האט
 פון געבראכט האט ער וואם וויסנשאפט, תלמודישע יענע שפאניע

 אנדערע אויך ווי נעשטיצט, אים האט היסדאי מיניסטר דער בבל.
שפאניע. אין באוויזן זיך האבן וואס געלערנטע,

 אין זיך טוט עם וואם אלץ, מיט אינטערעסירט זיך האט חיסדאי
 וואו ערגעץ אז נעהערט, ער האט איינמאל וועלט. אידישער רער

 מלוכה", אידישע "א נעבילדעט זיך האט אייראפע און אזיע צווישן
 ים. שווארצן און קאספישן צווישן כאזארן־לאנד אויבנדערמאנטע דאס
 צום בריוו א נעשיקט חיסדאי האט מדינות ווייטע פון רייזנדע דורך

 אז אמת, דאם איז צי זיין, מודיע אים געבעטן און קיניג כאזארישן
 רעגירונג. איינענער אן טיט לאנד שטיק א וועלט דער אויף האבן אידן

 יוסף, קיניג כאזארישן לעצמן דעם פון תשובה א באקומען האט ער
 הויפטשטאט זיין געמאבט חרוב האבן רוסן די איידער יאר עטלעכע

 מיניסטר אידישן רעם סוף(. צום ,27 קאפיטל )אויבן, וואלגא רער אויף
 ווענן טרוים טיטן זיך טרייסטן צו געווען באשערט ניט שוין איז

מלוכה. אידישער זעלבסטשטענדיקער א
 קאליפאט קארדאווער רער איז יארהונדערט עלפטן פון אנהויב אין

 רער ייי, פון איינער מלכים. קליינע עטלעבע צווישן געווארן צעטיילט
 מיניסטר, אידישן א זיך ביי געהאלטן אויך האט ,א ד א נ א ר נ פון קיניג
 נעלערנטער רער הנגיד. שמואל רבי שרייבער, בארימטן רעם

 און העברעאיש שיין זייער נעשריבן האט וואם שמואל, תלמודיסט
 צו נאענט מאלאגא, שטאט דער אין פריער געלעבט האט אראביש,

 בשמים מיט קרעמל א פון געצויגן ער האט פרנסה זיין נראנאדא;
 גראנאדישן פון דינסט די נעקומען אים צו איז איינמאל )געווירצן(.

 אין נעוואוינט האט פאמיליע וועמעם מיניסטר(, )ערשטן וויזיר
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 איר פאר אנשרייבן געבעטן אים האט אץ הויז, שמואלס טיט שכנות
 געווען איז וויזיר רער גראנאדא. אין בעל־הבית איר צו בריוו א

 האנטי פיינער רער פון און שטיל אראבישן שיינעם רעם פון אנטציקט
 באקאנט זיך ער האט מאלאגא קיין קומענדיק און בריוו, אין שריפט

 גע־ הויך א דערזעען ער האט קרעמער אידישן רעם אין שמואלן. מיט
 אלם גראנאדא קיץ מיטגענומען אים האט און מאן קלוגן און בילדעטן

 טויט פארן געשטארבן. וויזיר אלטער רער איז אינגעכן סעקרעטאר.
 באשטיטען זאל ער קיניג, גראנאדישן רעם געגעבן עצה אן ער האט
 כמעט געטאן. אזוי טאקע האט קיניג רער און שמואלן, וויזיר א פאר

 אין וויזיר א פון שטעלע די פארנומען שמואל רבי האט יאר דרייסיק
 קליינער רער פון געשעפטן פאליטישע אלע געפירט האט און גראנאדא

 זייער מיט צופרידן געווען ניט זיינען מוסולמענער פרומע די מלוכה.
 שטארק מען האט לאנד אין מיניסטר; אידישן א האלט רואם קיניג,

 פארטערט זיך האבן וואם בכלל, אידן קעגן און שמואלן קעגן אניטירט
 דאם טיטול, אזא "נגיד": אייגענעם א באקומען האבן און לאנד אין

 פירער אלם באקומען שמואל רבי האט )פירשט(, "נשיא" וואם זעלבע
 אויך אבער האבן אראבער געבילדעטע די קהילות. אידישע די פון

 וויסנ־ און שפראכן אין וויזיר דעם פון קענטענישן גרויסע די יעשעצט
 בארימט הנגיד שמואל איז ליטעראטור העברעאישער דער אין שאפטן.
 געשריבן שפאניע אין האט וואם דיכטער, ערשטער אלם נעווארן

 )געזאמלט שפראך נאציאנאלער באנייטער רער אין שירים געריימטע
בףקוהלת"(. און בן־משלי" "בן־תהילים", ביכער זיינע אין

 אידישן א צו פאנאטיקער מוסולמענישע די פון פיינדשאפט די
 זיין ווען שמואלן, רבי פון טויט נאכן ארויסגעוויזן זיך האט וויזיר

 איינמאל, שטעלע. הויכע זיין פארנומען האט הנגיד יוסף זון
 פון פירשט דעם און קיניג גראנאדישן דעם צווישן מלחמה א בשעת

 אריינגעריסן אראבער באנדע א זיך האט מלוכה, קליינער נאענטער א
 אויסגערויבט און געהרגעט אים האט הנגיד, יוסף פון פאלאץ אין

(.1066 יאר )אין גראנאדא אין הייזער אידישע הונדערטער
 אין מלוכות אראבישע קליינע די פון הערשער אגדערע ביי אויך
 הויכע פארנומען אידן געבילדעטע האבן סאראגאסא( )סעווילא, שפאגיע

דער קאסטיליע, אין אפילו פינאנץ־אגענטן. און וויזירם אלם שטעלעם,
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 אלפאנם קיניג רער האט צפון־שפאניע, אין בליבה קריסטלעבער
 פארהאנדלונגען זיינע ביי דיפלאטאטן אידישע צ־ אנקוטען נעטוזט

 -ערפאר באקוטען האט ער הערשער. אראבישע שבנישע די טיט
 אז פירגעהאלטן, אים האט וואם פויפסט, רויטישן פין בדיור שארפן א

 קריסטלעבע די דערנידעריקט אין סינאגאנע שטנס דעם "דערהויבט ער
 אץ נעפאלגט ניט פאטער" "הייליקן רעם האט אלפאנס אבער קירך";

אפגעזאגט. ניט באאטטע אי־ישע ייינע
 ליטעראטור. אראביש־אידישע די אויפנעבליט האט צייט יענער אין

 צייט נאלדענע "די חייבן יארחונדערט צוועלפטער אין עלפטער דער
 באוויזן זיך האבן הנגיד שמואל נאך ליטעראטור". אידישער דער פץ

 געשריבן *האב וואס דעגקער, אץ פאעטן גיעליערנטע, צאל גדויסע א
 פיל אזוי ניט זיך טען האט שפאניע אין אראביש. און חעברעאיש
 געפארשט פריי האט טען נאר בבל, אין ווי תלמוד טיטן פארנוטען
 טיט שי־ים שיינע געשריבן און פראגן פילאזאפישע און רעליניעזע

 גבירול בן שלוטה אינהאלט. וועלטלעבן אדער רעליגיעזן א
 יענע העברעאיש אין פארפאסט האט טאלאנא פון וגאביראל(
 היינט ביז וואס פאלק, אידישן פץ גורל דעם וועגן תפילות מרויעריקע

 אין טרערן. טיט זיך באגיסנדיק שולן, די אין ך נא זיי טען לייענט
 טיט נאציע אידישע די ער פארגלייבט תפילות דאזיקע די פון איינער

 טוסולטענישער און קריסטלעבער רער אין היות ווילדע צווישן טויב א
 קריבט( )דער עשו און לייב א ווי איז אראבער( )דער ":שטעאל וועלט.

 אנדערער". דער אונז באפט—וויילע א אפ איינער לאזט רויבפוינל: א ווי
 "דער ווערק פילאזאפיש זיין אראביש אין געשריבן אריך האט נבירול
 גע־ צווישן נעווארן פארשפרייט שפעטער איז וואס לעבן", פון קוואל

 פאלשן א אונטער איבערזעצונג לאטיינישער א אין קריבטן לערנטע
 געשריבן אויך האט טובטער גבירולב נאך ראן. עב צ ווי א נאטען

 גראנאדער דער "סליחות" אדער תפילות נאציאנאלע טרויעריקע פיל
 עזרא אבן באזינגט שיריס אנדערע אין עזרא. אבן מושח פאעט
 טראבט וואם טענטש, יעדן פון יחיד, דעם פון צרות און זארגן די אויך
 געבעט־ אידישע די לעבן. פון זין דעב ווענן פראגן, העבערע די וועגן

 ווערק, פילאזאפישע זיינע אבער סליחות. זיינע טיט פול זיינען ביבער
באקאגט. ווייניל! זיינען יבן, ב:*שע >!אט ע!* יואב
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 צ״ט יענער עין דעגקער אין די־כטער אידי־שער גרעמטעד רער
 )ציאגידן( ציון־ל־־דער זיינע אין מאלעיא. 1פד ויר״ר רז ד יהי געווען איז

 לאגר, הייליקן דע□ נאך בענקשאפט הייסע זיק אויםנענ.$סן ער האט
 אץ אדום מלחמה א געפירט דאן האבן עם וועיבן פאר ארץ־ישראל,

 ליד דאם מוסולמענער. די אין קדייצטרעגער קריםטלעכע די ערב,
 אידישע אלע אין הי׳־נט נאך לייענט מען היא□ תשאלי", הלא "ציון
 דעם פין פראיע א מיט אן זיך הויבט תשעה־באב, פין טאג אין שולן

-יכטער:
 ציון, מומער קינדער, דיינע נאך אויך דיי בענקפט

בענקען? צעשפרייטע אין צעזייטע זיי, ווי
 געליבטער זיין פאר הארץ זיין דיכטער דער יאויס גיסט ווייטער און

ציון:
 ערטער, יענע נאך אוי□ גייט הארץ מיין דיר. צו ציט מיך
 מלאכים, מיט באגעגנט זיך האבן אבות די וואו
.גערוט.. האט שכינה די וואו
 הארץ מיין איך וואלט שטיקערווייז פלי־גלען? מען נעמט וואו

 פארטראגן, בעת וויכטע דיינע אין ווייט ווייט,
 אויסגעקושט, זי וואלט ערד, דער צו ציגעפאלן כ׳וואלט

 באזונדער, שטיינדעלע יעדעס פוסטריט, יעדן איר
נאכט און טאג איך וואלט אומגעוואנדערט און

!...חורבות ריינע אויף בארוועסער א נאקעטער, א
 עלטער דער אויף איז און אויפגעהאלטן ניט האט הלוי יהודה

 אריינצו" סבנה א געווען איז עם אבער ארץ־ישראל, קיין אוועקגעפארן
 אין געווען דאן איז וואם ירושלים, שטאט הייליקער דעד אין קומען

 פאר־ האט דיכטער דער קרייצפארער. פאנאטישע די פון הענט די
 דער אויף געווארט דארטן און מצרים אין צייט לענגערע א בראכט

 טאקע איז ער אז דערציילט, מען ארץ־ישראל. קיין פארן צו מעגלעכקייט
 דערזעענדיק און, ירושלים פון טויערן די ביז הערגאנגען געקומען, אהין

 די געקושט ערד, דער אויף געווארפן זיך ער האט שטאט, חרובע די
 זיינע פון איינע זינגענדיק טרערן, טיט זיי באגאסן און שטיינער

 )אפשר אראבישער אן אנגעפארן אים אויף איז דא "ציאנידן";
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 זיין פון פיס די טיט צעטראטן אים האט און רייטער קריסטלעכער( א
פערד.

 העברעאישער גלענצנדער א אין שירים צאל נרויסער א חוץ
 יוערק פילאזאפיש א אראביש אין געשריבן הלוי יהודה האט שפראך,

 בוך דאם הייסט איבערזעצונג העברעאישער א אין אידישקייט. וועגן
 שטועם א פון פארם דער אין געשריבן איז עם ווייל הכוזרי'/ "ספר

 וואס מלך, )כוזרישן( כאזארישן רעם און געלערנטן אידישן א צווישן
 דא וויל מחבר דער גלויבן. אידישן דעם אננעמען געוואלט האט

 גאר שכל, מענטשלעכן פון זאך א ניט איז אידישקייט אז באווייזן,
 איבערגעגעבן אונז האבן עם וואם דעם, צו צוטרוי און נעפיל פון

 פון משך אין דור צו דור פון אבותינו, אבות די אורעלטערן, אונזערע
 געקענט ניט וואלט פארשטאנד מענטשלעכער דער יארן. טויזנטער
 ווען ערד׳ און היטל פון באשאפער צום נאט, אמתן צום אונז ברענגען

 גענעבן און סיני בארג אויפן אנטפלעקט ניט זיך וואלט אליין נאט
 איז פאלק אידישע דאס פאלק. אידישן דעם געזעצן זיינע מושחן דורך

 איז און פעלקער אלע צווישן נלויבן אמתן דעם פארשפרייטן בארופן
 מענטש־ פון נלידער די צווישן הארץ דאם ווי אזוי פעלקער די צווישן

 אידן נוף. גאנצן דעם באלעבט רואם בלוט, פון קוואל דער נוף, לעכן
 האבן נריכן אלטע די ווען צייט דער אין אמת, דעם נעפונען האבן

 בלויז וואקסן חכמה נריכישער דער אין שיינקייט; די נאר נעפונען
פרוכטן. קיין ניט אבער בלומען,

 דער אידישקייט פון וועזן רעם פארשטאנען האט אנדערש גאר
 דעם אונטער בארימט ן, ו מ י מ ־ ן ב מושה דענקער נרויסער

 בן" מושה רבי פון תיבות )ראשי רמב״ם און ד מאני יי מ נאמען
 גלריבן אידישער ריינער דער אז באווייזן, געוואלט האט ער מימון(.
 חלק א אליין איז וואס שכל, מענטשלעכן רעם מיט איננאנצן שטימט

 ניט קען מען וואם רעם, אין ן ב י ו ל ג ניט דארף מען נאט. פון
 צום ניט זי רערלאזט און אמונה די רייניקט שכל דער ן. יי ט ש ר א פ

 דעם ביי גענומען רמב״ם דער האט געדאנק לעצטן דעם אבערנלויבן.
 נע־ איז תורה וועמעם )אריסטו(, אריסטאטעל פילאזאף גריבישן אלטן
 צייט. יענער פון ליטעראטור אראבישער רער אין פארשפרייט ווען
 פון פירער )רער נבוכים" ,,מורה ווערק נעשריבענעם אראביש זיין אין
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 גרונד־געזעצן די צופאסן רמב״ם רער זיך באמיט פארבלאנדזשעטע( די
 אמאל -ירי אזרי פילאזאפיע, אריסטאטעלישער דער צו תורת־מושה פון

 פילא־ רער צו תורה די צוגעפאסט אלעקסאנדריער דער פילאן האט
 האט רמב״ם דער פלאטאן. דענקער גריכישן אלטן רעם פון זאפיע
 זיין אין הלמוד. דעם תורה: צווייטע די באארבעט סיסטעמאטיש אויך

 די תורה, צווייטע )די סחזקה" ,עד אדער "משנה־תורה" פוך גרויסן
 האט העברעאיש, געשריבן געווען שוין איז וואם האנט(, שטארקע

 פאמיליע־ רעליגיע, יידישער דער פון געזעצן אלע צונויפגעשטעלט ער
 תורות. ביידע אין אנטוויקלט זיך האבן זיי ווי געזעלשאפט, און לעבן
 וויסן( פון )בוך "ספר־המדע" הייסט וואם אפטיילונג, ערשטער דער אין

 גרונד־ אלע שכל אויפן זיך לעגן עם ווי דערקלערט, רמב״ם דער האט
 האט גלויבן פון )דאגמעס( "עיקרים" אזעלכע אידישקייט. פון געדאנקען

 וועלט, דער פון באשאפער דער איז גאט (1 דרייצען: אויפגעציילט ער
 קער" קיין און גוף קיין ניט האט ער (3 איינציקער, איין איז ער (2

 בעטן דארף מען (5 אייביק, איז ער (4 פארם, פערלעכע
 אמת, זיינען נביאים אידישע די פון רייד אלע (6 אים, צו נאד

 דורך תורה די געגעבן האט אליין גאט (8 אמת, איז מושה תורת (7
 אנדער אן אויף ווערן פארביטן ניט קיינמאל וועט זי (9 און מושחן
 ער (11 מענטשן, פון געדאנקען און מעשים אלע ווייס גאט (10 הורה,

 ווען (12 שלעכטע, פאר באשטראפט און מעשים גוטע פאר באלוינט
 ווארטן, שטענדיק אים אויף דארף מען און משיח קומען וועט איז עם
 דרייצען דאזיקע די ווערן. לעבעדיק טויטע די וועלן איז עם ווען (13

 דער אין טאג אלע שולן פיל אין געלייענט היינט ביז נאך ווערן עיקרים
 ווער־ די מיט אן זיך הויבט זיי פון יעדערער און דאווענען נאכן פרי

גלויב(. )איך מאמין" "אני טער
 מזרה. און מערב אין לעבן זיין פארבראכט האט רמב״ם דער

 *פאר געמוזט יארן יונגע די אין נאך ער האט קארדאווא, אין געבארן
 פאנאטישע אפריקע פון אריינגעריסן זיך האבן אחין ווייל שפאניע, לאזן

 און אידן געשלאגן אומעטום האבן וואם אלמאהאדן, די מוסולמענער,
 פארשיי־ אין געוואנדערט האט ער ווי נאכדעם שמד. צום זיי גענויט

 אין באזעצט זיך ער האט ארץ־ישראל, אויך באזוכט און לענדער דענע
געווארן איז און )פאחטאט(, קאאירא מצרים, פון הויפט־שטאט דער
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רמב״ם .29

 געלערנט האט )ער סאלאדין סרלטאן בארימטן רעם ביי הויף־ארצט
 די ביי אראביש(. אין ווערק מעדיצינישע געשריבן האט ארן מעדיצין

 עק־ אז "נגיד", א פין שטעלע די פארנרטען ער האט אידן עגיפטישע
 אידן וואר לענדער, אלע אין בארימט געווען איז רטב״ם דער סילארך.

 האבן (,1204 )יאר קאאירא אין געשטארבן איז ער ווען געלעבט. האבן
 נע־ אי אידן אי באוריינט טויט זיין

 קערפער זיין אראבער. בילדעטע
 דעם אין אריבערנעפירט טען האט

 אין באנראבן ארן לאגד הייליקן
טבריה. שטאט דער

 שריי" אין נעלערנטע פיל נאך
 אידג־ שפאנישע דאס האט בער
 יענער אין וועלט דער גענעבן טרם

 שארפ־ דער צייט". "נאלדענער
 עזרא, ן ב א ם ה ר ב א זיניקער

 קלרנן א נעשריבן האט וואם
 שייגע ארן תורה רער צר פיררש

 נעורען איז שירים, העברעאישע
 טאטעטאטיק, אין קענער א אריך

 פילאזאפיע. ארן אבטראנאטיע
 אבן אברהם פילאזאף רער

 אריך נעווען איז טאלע־א פרן דאר"
 ער וואר הקבלה", "ספר ברך דאם פארפאסט האט אץ היסטאריקער א

 אין פריער אנטוויקלט זיך האט וויסנשאפט אידישע די ווי דערציילט,
 זייגען "גאונים" פרן דורות נאך ווי שפאניע, אין שפעטער ארן בבל

 א רעל ר מ פרן בנימין וועלט־רייזנדער רער "רבנים". טען נעקר
 לעג־ אלע אין ארטנערייזט (1173 ביז 1160 )פרן יאר דרייצען האט
 "טבעות ברך זיין איז קהילות. אידישע זיך נעפינען עם דואר ־ער,

 געהערט ארן געזעען האט ער וואם אלץ, ווענן ער דערציילט בנימין"
 לעבן אידישן פרן בילד א ניט ברך זיין אפריקע. ארן אזיע אייראפע, אין
 צוועלפטן פץ העלפט •ייטעו־ צ ־ער איז וועלט נאגצער רער אין

"ארהתדערט.
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מיטל־אייראפע אין קרייץ־צוגן די .30

 פינסטערע א געווען איז אידן שפאנישע די פאר צייט נאלדענע די
 יאר" עלפטן פון סוף צום יידן. פראנצויזישע און דייטשע די פאר צייט

 באוועגונג, א קריסטן די צווישן אויפגעהויבן דא זיך האט הונדערט
 זיך האבן אייראפע אין וועלט. גאנצע די אויפנערודערט האט וואם

 קריסטן ווערן פאלעסטינע לאנד הייליקן אין אז קלאנגען, פארשפרייט
 האט אורבאן פויפסט רוימישער דער מוסולמענער. פון פארפאלגט

 זיך פון אויסטיילן זאלן זיי קריסטן, אלע צו אויפרוף אן ארויסגעלאזט
 די ביי אפצונעמען פאלעסטינע קיין שיקן און זעלנער פרייוויליקע

 פראנק" אין קבר. קריסטוסעס טיט ירושלים שטאט הייליקע די טערקן
 אפגערופן פויפסט פון רוף דעם אויף זיך האבן דייטשלאנד און רייך

 פויערים, גענאנגען זיינען עם קלאסן. אלע פון קריסטן טויזנט צענדליקער
 פריצים, די ביי קנעכטשאפט פון באפרייען צוגעזאנט זיי האט מען וואס
 ביי גוטם פיל אנרויבן געהאפט האבן וואס "ריטער", פריצישע און
 אוואנטיו־ אלערליי צוגעשטאנען זיינען זיי צו אזיע; אין אראבער די

 אזוי זיי האט )מען "קרייצטרעגער" מחנות גאנצע באנדיטן. און ריסטן
 צוגע־ קליידער אויבערשטע די אויף געטראגן האבן זיי ווייל גערופן,

 וואם לענדער די איבער צעגאסן זיך האבן צלמם( קרייצן, רויטע נייטע
 גרייט דייטשלאנד, און פראנקרייך פון גרעניץ דער אויף רהיין, אדום

 קרייצ־ באנדעם ווילדע האבן אבער דערווייל לאנד. הייליקן צום גיין צו
 וועלכע דורך ערטער, די אין באפעלקערונג די נעראבעוועט טרעגער

 נאר ניט מען פלעגט באפעלקערונג אידישע די דורכגעגאננען. זיינען זיי
 די דורכגייענדיק שמד. צו נויטן אדער טויטן אויך אפט נאר ראבעווען,

 גייען "מיר זאגן: באנדיטן די פלענן געלעבט, האבן אידן וואו שטעט,
 אידן, רואיק זיך לעבן דא און לענדער ווייטע אין מוסולמענער שלאגן

 מיט פריער זיך לאמיר קריסטוסן. אונזער טויטן געלאזט האבן וואם
אפרעכענען!" זיי

 אין זיך האבן 1096 יאר פון שבועות און פסח צווישן טעג די אין
 ווארמם, שטעט די אין מעשים. שרעקלעכע אפגעטאן רהיין־לענדער די

 געמאכט חרוב קרייצטרענער די האבן אנדערע פיל און מאינץ קעלן,
 געפאדערט, און אידן געכאפט האט מען קהילות. אייישע גרויסע
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 ניט דאס האט עם ווער גלויבן; קריסטלעכן רעם אננעמען זאלן זיי
 געקוילעט זיינען עם ארט. אויפן געהרגעט מען האט יענעם געטאן,
 זיי פלעגן בלוט, טיט אפגייענדיק אידן; טויזנטער געווארן
 בדי לעבן, דאם נעמען אליין זיך פלענן אנדערע ישראל! שמע שרייען:

 קוילענען פלעגן עלטערן מערדער; די פון הענט די אין אריינפאלן ניט
 אפשטדן. ניט זיי זאל מען אז מורא, פאר קינדער געליבטע זייערע

 אידישער דער פון טייל א זיך האט ווארמם שטאט אלטער דער אין
 דארטיקן דעם פון פאלאץ באפעסטיקטן דעם אין באהאלטן קהילה

 פאלאץ, אין אריינרייסן נעוואלט זיך האבן קרייצטרעגער די בישאף.
 וועט ער אז צוגעזאגט, און אפנעהאלטן זיי האט בישאף דער אבער

צ נעזאנט האט בישאף דער טויפן. זיך זאלן זיי אידן די איינרעדן
 קריסט" דעם אן נעמט לעבן, אייער ראטעווען איר "ווילט אידן: די

 באטראב־ צו צייט אונז "ניב נעענטפערט: אים האבן זיי גלריבן". לעכן
 יואר־ פאלאץ, ארום געשטאנען זיינען קרייצטרענער די זאך". די טען

 זיך צווישן אבער האבן אידן פארשלאסענע די תשובה. א אויף טנדיק
 פונם נאטען אין קרבן א פאר ברעננען זיך זאלן "אלע אז אפגעמאכט,

 די ווען און אויסגעקוילעט, אליין אלע זיך האבן זיי גאט". איינציקן
 נאר געפונען זיי האבן פאלאץ, פון טירן די געעפנט האבן באנדיטן

 אידן פיל קהילות. אנדערע אין אויך געווען איז אזוי קערפערס. טויטע
 ייך געלאזט קרייצטרעגער די פון מעסער דעם אונטער האבן אבער
 רוצחים די ווי באלד אידנטום צום זיך אומקערן געדאנק דעם טיט טויפן,
 דייטש־ אין און צעלאפן זיך זיינען באנדעם די אז אוועקגיין. וועלן
 ערלויבט 17 היינריך קיסר דייטשער דער האט געווארן, רואיק איז לאנד
 זיך אומקערן געוואלט, טיט געווארן געטויפט זיינען וואם אידן, אלע

אמונה. זייער צו
 חיי־ די אייננענומען קרייצטרעגער די האבן ארום יאר דריי אין

 און אידן און טוסולמענער דארטן אויסגעהרגעט ירושלים, שטאט ליקע
 קליינע די ירושלים". פון "מלוכה קריסטלעכע די געגרינדעט האבן

 מוסול־ פיינדלעכע טחנות פון ארומגערינגלט נעווען אבער איז מלוכה
 צ- צייט פון געמוזט האבן הערשער קריסטלעכע אירע און מענער,

 ארוס יאר פופציק אין איז אזוי אייראפע. פון חילף אתיסרופן *ציי
 (1147) צווייטער דער געווארן צוגעגרייט קרייץ־צוג ערשטן דעם נאך
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 אץ נאר אידן געשלאגן וועג אויפן קרייצטרעגער די האבן מאל דאס
 אידישע גרעסערע דייטשלאנד; און פראנקרייך פון שמעט עטלעכע
 דורכגעגאנגען, זיינען באנדיטן די ווען צייט, דער אין זיך האבן קהילות

 פעא־ שטארקע פון הויפן און פאלאצן באפעסטיקטע די אין באהאלטן
שוץ. דעם פאר געלט סומעם גרויסע זיי צאלנדיק דאלן,

 פערציק טיט אנגעהויבן זיך האט וואס קרייץ־צוג, דריטער דער
 אין ישוב אידישן נייען דעם אנגערירט האט (,1189) שפעטער יאר

 האבן און פראנקרייך פון אידן באזעצט זיך האבן דא ד. נ א ל ג נ ע
 שטעט גרעסערע עטלעכע נאך און לאנדאן אין קהילות געגרינדעט
 קרייץ־צוגן צוויי ערשטע די נאך יארק(. קעמברידזש, )אקספארד,

 אנגע־ אהער זיינען עם ווייל פארגרעסערט, קהילות די זיך האבן
 מלכים ענגלישע די דייטשלאנד. און פראנקרייך פון אידן נאך לאפן
 איבערן האנדלען און הייזער און ערד קויפן צו רעכט געגעבן זיי האבן
 נרויסע קיניג דעם צאלן געמוזט זיי האבן דערפאר אבער לאנד, גאנצן

 לאנדאן אין געווארן; רייך סוחרים אידישע סך א זיינען דאך שטייערן.
 האבן און הייזער געמויערטע שיינע אין געלעבט גבירים אזעלכע האבן

 דעם צוגעגרייט האט דאם קריסטן. ביי קינאה פון געפיל א אויפגעוועקט
 ענגלישער דער ווען צייט, דער אין פאגראם שרעקלעכן א צו באדן
 די מיט צוזאמען קרייץ־צוג א צו געגרייט זיך האט 4 ריטשארד קיניג

דייטשלאנד. און פראנקרייך פון מלכים
 דעם פון קרוינונג־טאג רער יום־טוב: א געווען איז לאנדאן אין

 זיינען פאלאץ קיניגליכן ביים קירך גרויסער דער אין ריטשארד. קיניג
 געווען הערשער; נייעם דעם באגריסן צו דעפוטאציעס סך א אנגעקומען

 קריסטלעכער א אין אידן דאם קומען "ווי דעפוטאציע. אידישע א אויך
 און — קיניג, צום געזאגט בישאף לאנדאנער דער האט — קירך?״

 פאלאץ. פון רעפוטאטן אידישע די ארויספירן געהייסן מען האט תיבף
 האט קיניג פרומער רער אז קלאנג, א געלאזט מען האט שטאט אין
 בירגער לאנדאנער די און ארויסגעטריבן, פארשטייער אידישע די

 אונ" אידן, שלאגן גענומען .זיך האבן קרייצטרעגער די טיט צוזאמען
 מענטשן פיל פארמעגן. זייער ראבעווען און הייזער זייערע טערצינדן

 ריטשארד ווי גאכדעם הייזער. זייערע אין געווארן פארברענט זיינען
 אזעלכע זיינען פאלעסטינע, קיין קרייצטרעגער די מיט אוועק איז
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 יער ענגלאנד. פון שטעט אנדערע אין אריך פארנעקומען פאנראמען
 דער זיך האט דא יארק. אין נעווען איז פאגראם שרעקלעכסטער

 טורעם דעם אין פארשפארט קהילה אידישער רער פין פיל נאך אין רב
 פעסטונג די באלאגערט קריסטן די האבן טעג זעקם פעסטונג. א פון
 וואט מאנאך, א איינער טורעם; דעם אין אריינדריננען געקענט ניט און

 וואט שטיין, א פון געווארן געהרגעט איז פאגראם, א צו נערייצט האט
 אבער טורעם. פון הויך רער פון געווארפן האבן באלאגערטע די

 באלאגערטע, די פעסטונג; דער אין שפייז די אויסגעגאנגען איז איננעכן
 אפגעבן און קעמפן, געקענט ניט שוין האבן הונגער, פון פארטאטערט

 דער האט דאן געוואלט. ניט אויך זיי האבן פיינד די פון הענט די אין זיך
 בא־ איז אונז אז אוים, זעט עם "ברידער, געזאגט: יום־טוב, רבי רב,

 אונו האט נאט תורה. הייליקער אונזער פאר שטארבן צו שערט
 אונזערע טיט צוריקגעבן אליין איט עם לאמיר לעבן, ראם נענעבן
 )אין קהילות" אנדערע אין ברידער אונזערע געטאן האבן עט ווי הענט,

 קהילה דער פון טענטשן חשובסטע די און רב דער דייטשלאנד(.
 באקוטען האבן איבעריקע די מעטערס; טיט געקוילעט אליין זיך האבן
 אריינגעריסן זיך האבן וואט שונאים, די פון הענט די פון טויט דעם
פעסטונג. דער אין

 מענטשן, באשריבן האבן קרייץ־צונן די פון צייט שרעקלעכע די
 בן שלומה און נתן בן )אליעזר איבערגעלעבט אליין זי האבן וואט

 די האבן דיכטער אנדערע(. און באן פון אפרים מאינץ, פון שטעון
 געלייענט האט מען וואט "קינות", אין קלאג־לידער, אין באזוננען צרות

 מען פלעגט סיון, פון טאג צוואנציקטטן דעם יאר, אלע שולן. די אין
 אזעלכע געוויין גרוים טיט לייענען און תענית א מאבן קהילות די אין

ביישפיל: צום ווי סליחות, און קינות
 ווארמס, פון קהילה הייליקע די איך באקלאג טרערן בלוטיקע טיט

 מאינץ, פון הרוגים די אויף הארץ פון זיך רייסט ווייגעשריי א
 געשטארבן. נאמען הייליקן פארן זיינען וואט גייסט, פון העלדן די
בלוט, פארגאטן מיין פארשווייג ניט נאט, א

...געבראכט קרבן א פאר האבן עלטערן וואס קינדער, פון בלוט

28



גירוש צום ביז אידי ענגלישע און פראנצויזישע .31

 ערגער קריסטן צווישן אידן פץ לאגע די איז קרייץ־צוגן די נאך
 א;ן שכנים, פיינדלעכע טיט לעבן דאם געווארן איז שווערער נעווארן.

 אידן אנדערע. די פון איינע דערווייטערט מער אלץ זיך האט מען
 פון ווייטער שטעט, די פון גאסן באזונדערע אין באזעצט זיך האבן

 קראמען און שולן אירע טיט שטאט אידישע די גאסן. קריסטלעכע די
 אירע טיט שטאט קריסטלעכער רער פון אפגעזונדערט געווען איז

 האבן פרנסות אידישע די )ראטושע(. ראטהייזער און קלויסטערס
 לאנד־ מיט באשעפטיקט אידן פיל זיך האבן פריער געביטן. אויך זיך

 נאך אזיע. און אייראפע צווישן גרויסהאנדל טיט און ווירטשאפט
 מזרח, ווייטן דעם מיט אייראפע פארבונדן האבן וואם קרייץ־צוגן, די

 האבן און אויסלאנד מיט מסחר פירן אנגעהויבן אליין קריסטן האבן
 ערד־ אידישע פארמיטלער. אידישע צו אנקומען געדארפט ניט שוין

 ניט געפילט זיך האבן דערפער די אין ארענדארעס אדער באזיצער
 אוועקגיין פלענן און פויערים און פריצים קריסטלעכע צווישן זיכער

 נאר נעבליבן אידן ביי זיינען אזוי ברידער. זייערע צו שטעט די אין
 געלט )לייען געלט־האנדל און האנטווערק קליינהאנדל, פרנסות: דריי
 פארנומען זיך האבן פרנסות צוויי ערשטע די טיט פראצענט(. אויף
 פאר־ די — געלט־האנדל טיט קלאם, ארימער און מיטעלער דעד

 ווייניק נעהאט אידן האבן קרעדיט־נעשעפט דעם אין מעגלעכע.
 אנהענגער אירע פארבאטן האט קירך קריסטלעכע די ווייל קאנקורענטן,

 פאר געהאלטן בכלל דאס האט מען און פראצענט אויף געלט געבן
 נעפאסט, גראד נעשעפט דער האט אבער אידן פאר פרנסה. מיאוסער א

 לאנד איין פון לויפן מוז טען ווען פארפאלגונגען, פון צייט א אין ווייל
 נייעם רעם אין אריבערצופירן לייכט נעלט איז אנדערן, רעם אין

 די פלענן צייטן יענע אין נעשעפט. נייעם א דארטן מאכן און ארט
 אקורצער אין אז אזוי פראצענטן, גרויסע זייער נעמען געלטנעבער

 האבו זיי ווי פיל, אזוי מאל דריי און צוויי אויפמאנען זיי פלענן צייט
 אזעלכע, אבער געווארן, רייך דערפון זיינען פראצענטניקעם פארליען;

 האט דאם און געהאט, פיינט מען האט הויט, די נעריסן האבן וואם
 אירישע זייערע צו קריסטן די פון שינאה די פארשטארקט מער נאף



 געפערלעכער א אי טיאוסע, א אי געווען איז דאם קרעריטארן.
פרנסה.

 קרעדיט" צום אידן דעם געשטופט האבן הערשער קריסטלעכע
 פארדינסט. פון חלק גרויסן א צונעמען פלעגן אליין זיי ווייל געשעפט,

 קיניג דעם שטייער צאלן געמוזט איד דער האט הלוואה יערער פון
 געוואוינט. האט ער ערד וועמעם אויף פירשט, פעאדאלן דעם אדער

 פשוט ער פלעגט געלט, אין גענויטיקט זיך האט הערשער דער ווען
 האט אזוי פארמעגן. זייער פון טייל גרויסן א אידן רייכע ביי אפנעמען

 אלע ארעסטירן געהייסן ט ם גו וו ־א פ לי י פ קיניג פראנצויזישער דער
 די אין געדאוונט האבן זיי ווען שבת־טאג, א אין פאריז אין אידן

 אים האבן זיי ווי נאבדעם, ערשט באפרייט זיי האט און שולן,
 סומע גרויסע א (,1181 )יאר גאלד־מארק טויזנט פופצען באצאלט

 אלע ארויסטרייבן געהייסן ער האט ארום יאר א אין צייט. יענער פאר
 און גערטנער הייזער, זייערע קאנפיסקירן און קרייז פאריזער פון אידן

 ער האט געלט, געברויכט ווידער האט ער ווען שפעטער, וויינקעלער;
 געלט סומע גרויסע א באקומען האט און זיך אומקערן ערלויבט זיי

(.1198) ״חסד" דאזיקן דעם פאר
 קירב• געלט, אידיש נאך געיאגט זיך האבן הערשער וועלטלעכע

 פון אנהויב אין נשמה. אידישער דער נאך — הערשער לעכע
 נא־ י א פויפסט רויטישער דער זיך האט יארהונדערט דרייצענטן

 מען אויב אזא: נעווען איז געראנק זיין אידן. פאר גענומען 111 ץ נ ע צ
 אזא אין אוועקשטעלן זיי מען דארף קריסטן, פאר אידן מאכן ניט קע,

 מענטשן, פארשאלטענע זיי אין זעען זאלן אלע אז לאגע, נידעריקער
 זיין אין ניט גלויבן זיי וואס דערפאר, באשטראפט זיי האט גאט וואם

 באפעל• קריסטלעכער רער פון אפטיילן זיי דארף מען קריסטוסן.
 געטרייע די "צווישן אונטערשייד דעם זעען זאל יעדערער כדי קערונג,
 דער פון קינדער פארשטויסענע די און קירך דער פון קינדער

 דיים אין צונויפגערופן פויפסט רער האט 1215 יאר אין סינאגאגע".
 באשלוס, א אנגענומען האט וואס בישאפן, פון פארזאמלונג גרויסע א

 אזוינע ניט קליידער, באזונרערע טראגן זאלן לענדער אלע אין אידן אז
 אויסגעטייטשט אזוי געזעץ דעם מען האט שפעטער קריסטן. די ווי
 אויף טראגן דארפן אידן אז לענדער, אנדערע אין און פראנקרייך אין
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 אדער חוט אויפן לאטע נעלע א צייכן: באזונדערן א קליידער זייערע
 מין א אידן, פאר שאנד־פלעק א זיין נעזאלט האט דאם מאנטל. אויפן

 דורכ׳י מען האט אומעטום ניט פאלק. אידישן דעם פאר ^ין־צייכן
 פראנקרייך אין אבער שונאי־ישראל, די פון נעזעץ בייזן דעם געפירט

 זאלן אידן אז געגעבן, אכטוננ שטארק נלחים די האבן דייטשלאנד און
 שפיציקן דעם אן אדער לאטע געלער דער אן נאם אין ארויסגיין ניט
הערנער. טיט הוט

 מיט איד דער .31
לאטע געלער דער

 דעם מיט איד דער .30
הוט שפיציקן

 ר ע ק י ל יי ה דער ק י. וו ד ו ל קיסר פראנצויזישער פרומער רער
 צייט יענער אין געהייסן. אים האבן נלחים די וואם נעטאן, אלץ האט
 וועגן רבנים מיט )דיספוטן( וויכוחים געפירט אפט נלחים די האבן

 אננע־ דאנין, ניקאלאי איד, נעטויפטער א האט איינמאל אמונה־זאכן.
 שעדלעכע זיך נעפינען תלמוד אין אז מסירה, א פויפסט דעם געבן

 אין קריסטן. און קריסטוסן קענן אויסדרוקן מיאוסע און מיינוננען
 ביכער געשריבענע די אידן עטלעכע ביי אפנענומען טען האט פאריז
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 די אץ דאגעען מיט וויכוח א צו רבנים די גערופן און תלמוד פון
 אז באווייזן, צו באמיט זיך האט יחיאל רב פאריזער דער גלחים.

 דארטן אז תלמוד, אויפן בילבול א אויסנעטראכט האט משומד דער
 אמונה; קריסטלעכער רער קענן מיינונגען שלעכטע קיין ניטא נאד זיינען
 צו באשלאסן פאראוים האבן נלחים די נעהאלפן. ניט ס׳האט אבער

 ער־ אן באקומען דערצו האבן זיי תלמוד. פון ביכער די פארברענען
 תלמוד" די אוועקגענומען האט מען קיניג. פרומען רעם פון לויבעניש

 פיר אויף זיי געבראכט פאריז, אין הייזער אידישע אלע אין ביכער
 )יאר פארברענט עפנטלעך און שטאט־פלאץ אויפן פורן צוואנציק און

 דרשות הערן צו אידן צווינגען זאל מען נעהייסן, האט לודוויק (.1242
 דעם ווענן נעזעץ דעם אפהיטן זאל מען און נלחים קריסטלעכע פון

קליידער. אויף צייכן אידישן
 קריסטלעכער דער נעווארן איבערנענעבן איז אידן אויף השגחה די

 מאנאכן, און נלחים פאנאטישע פון טריבונאל א — ע י צ י ז י וו ק נ י א
 פארמשפטן און קריסטן צווישן אויך אפיקורסים אויסזוכן פלענן וואם

 פלעגט אינקוויזיציע די לעבעדיקערהייט. פארברעגען צו שולדיקע די
 זיי קרילענען פסח צו אז אידן: אויף בילבולים פארשיידענע מאבן אפט

 דעד אין בלוט זיין פארמישן און קינד קריסטלעך א שטילערהייט
 דעם כרויט", "הייליקן דעם קירך דער פון גנבענען זיי אז מצה; פון טייג

 מיט עם שטעכן און )"האסטיא"(, קערפער קריסטוסעם פון סימבאל
 "עלילות־דם" אזעלכע בלוט. פליסן זאל אים פון כדי מעסערס,

 אוים" לענדער פארשיידענע אין מען האט )בלוט־באשולדיקוננען(
 די קריסטן. פון נקמה נעמען אידן אז באווייזן, צו כדי נעטראכט,

 מענטשן אומשולדיקע פארטשפטן דערפאר פלענט אינקוויזיציע גלחישע
 פארברענט טרוא שטאט דער אין מען האט אזוי טויט. צום

 אידישע א און קהילה אידישער דער פון פארשטייער דרייצן
 קיניג דעם פון צייט דער אין נעווען איז דאם פאריז. אין פאמיליע

 צוליב אזוי ניט אידן פארפאלנט האט וואס נער, יי ש דער פ י ל י פ
 אידן פארמעגלעכע ארעסטירן פלעגט ער נעלט. צוליב ווי פרומקייט,

 גרויסע מיט אויסקויפן זיך פלענן זיי ביז שלאם אונטערן זיי האלטן און
 פיליפ־אווגוסט, זיידע זיין אמאל ווי ער, האט איינמאל געלט־סומעם.

האט און שטעט ארומיקע די אץ פאריז פון אידן אלע ארויסנעטריבן
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 אתם, יאר ניין אין (.1306 יאר )אין פארמעגן גאנצן זייער אפגענומען
 די גערופן x לודוויק זון זיין האט רויבער־קיניג דעם פון טויט נאכן

 "דאם — דעקרעט זיין אין שטייט עם ווי — ווייל צוריק, פארטריבענע
פאלק". אונזער פון געשריי דער פאדערט
 ארויסגעוויזן, אבער זיך האט צוריקגעקומען, זיינען אידן די ווען

 כסדר ווערט וואם פאלק, א טיט זיך צונויפלעבן שוועד איז זיי אז
 נא׳ אלערליי אין גלויבט און גלחים פאנאטישע פון אונטערגעהעצט

 צונויפ־ דרום־פראנקרייך אין זיך זיינען 1320 יאר אין רישקייטן.
 און פאסטוכער, און פויערים קרייצטרעגער, נייע פון באנדעס געקומען
 נאטם׳ די אז דערציילט, האט פאסטוך יונגער א אידן. שלאגן געגאנגען

 אנגעזאגט, און טויב א פון געשטאלט אין געקומען אים צו איז מוטער
 צו" זיינען פויערים די צו ניט־קריפטן. די שלאגן גיין זאל מען אז

 שטאט פון געגאנגען איז מען און רויבער געוויינטלעכע געשטאנען
 אידישע געברענט און געראבירט בארדא, ביז טולוזא פון שמאט, צו

 די געהייסן האט דאם מענטשן. מאסע א אויסגעהרגעט און הייזער
 פראנק" אין אידן פון לאגע די )"גזירת־הרועים"(. "פאסטוכער־גזירה"

 לאזן פלעגן פעאדאלן און קיניגן די ערגער. אלץ געווארן איז רייך
 און טערמינען, קורצע אויף צייטווייליק, נאר לאגד אין אידן וואוינען

 סוף צום וואוינרעכט. פארן שטייערן געוואלריקע אויפמאנען פלעגן
 פון טערמין א געענדיקט זיך האט עם ווען יארהונדערט, פערצענטן
 ארוים־ 71 קארל קיניג רער האט וואוינרעכט, פארן יאר צוואנציק

 אייביק אויף פראנקרייך פון אידן די ארויסצוטרייבן באפעל א נעגעבן
 צפוף אין אי דורכגעפירט גירוש דעם מען האט מאל דאם (.1394)

 אידישע זיינען לאגד גאנצן אין אז אזוי ךרום־פראנקרייך, אין אי
 פראווינצן אומאפהענגיקע עטלעכע אין נאר איבערגעבליבן קהילות

אוויניאן(. )פראוואנם,
 גע׳ אומגליק זעלביקער דער האט פריער יאר הונדערט טיט נאך

 צווייג א ווי אזוי געווען זיינען וואס נד, א ל ענג פון אידן די טראפן
 אידן, רייכע די צוערשט האבן דא צענטר. פראנצויזישן גרויסן דעם פון

 באשיצער א געהאט קרעדיט־געשעפטן, טיט פארנומען זיך האבן וואם
 פלעגט קרעדיטאר אידישער דער אליין. קיניג דעם אשותף: און

 און )געלט״אנטלייער(, בעלי־חובות די ביי פראצענטן גרויסע נעמען
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 פראצענטן. זיינע פון טייל היבשן א אפנעמען אים ביי פלעגט קיניג דער
 האבן נלחים קאטוילישע די אבער פארדינען. מט ביירע פלעגן אזרי

 דעם פון געבאטן אלע זיין מקיים געוואלט האבן זיי זייערס: געטאן
 אידישע וועגן באשלום דעם באזונדערם ,111 אינאצענץ פויפסט

 זאלן אידן די אז פאדערן, געמוזט האט קיניג יעדער און קליידער,
 טוך, שטיקער פארביקע הוטן אדער מאנטלען זייערע אויף טראגן

 פראנצויזישן דעם נאך קריסטן. טיט צונויפמישן ניט זיי זאל מען כדי
 חרגענען זיי אז בילבולים, געמאכט אויך אידן אויף טען האט מוסטער

 דער אין "עלילת־דם" אזא איינע פסח״צייט; צו קינדער קריסטלעכע
 האט מען לאנד: נאנצע דאס אויפגעבראכט האט לינקאלן שטאט

 קיין אוועקגעפירט און קהילה אידישע גאנצע די כטעט ארעסטירט
 איבעריקע די און אויפנעהאנגען מען האט מענטשן אכצען לאנדאן;

 געקומען איז ענדלעך געלט. מיט קיניג ביים אויסגעקויפט זיך האבן
 דעקרעט, א ארויסגענעבן האט און ד ר א ו ד ע קיניג פרומער דער

 זיי חדשים; דריי פון משך אין ענגלאנד פארלאזן זאלן אידן אלע אז
 הייזער אבער גיטער, באוועגלעכע זייערע פארקויפן צו רעכט האבן

 אין קאסע. קיניגלעכער דער פאר איבערלאזן זיי מוזן סינאגאגן און
 געזעצט אידן ענגלישע טויזנט זעכצען זיך האבן 1290 יאר פון הארבסט

 פראנק־ קיין אוועק זיינען טייל א ענגלאנד; פארלאזט און שיפן די אויף
 אוועק־ באדארפט האבן עם שפאניע. און דייטשלאנד קיין טייל א רייך,

 די באקומען האבן אידן איידער יאר, הונדערט פיר ביז גיין
ענגלאנד. אין זיך באזעצן צו ווידער מעגלעכקייט

 קולטור־קאמף דער און שפאניע קריסטלעכער אין אידן .32
יארהונדערט( ״טער14 און ״טער13)

 אונטער געלעבט האבן אידן פראנצויזישע די ווען צייט, דער אין
 זייערע האבן מלכים, רויבערישע און נלחים פאנאטישע פון דרוק דעם

 קריסטלעכער אונטער רואיק געלעבט אידן, שפאנישע די שכנים,
 פארענדיקט זין האט יארהונדערט דרייצענטן אנהויב אין הערשאפט.

 מיט שפאניע אין מוסולמענער און קריסטן צווישן קאמף לאנגער דער
 ארויפגעשטופט האבן לעצטע די פירשטן. קריסטלעכע די פון זיג דעם
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 מאווריטאנישע אדער אראבישע קליינע די פץ הערשער די לאנד פון
 מאוורען. די פון הענט די אין געבליבן איז וואם גראנאדא, חוץ מלוכות,

 מלוכות: קריסטלעכע גרעסערע צוויי די פארשטארקט זיך האבן עם
 קאסטיליע און בארסעלאנא הויפטשטאט איר טיט ע ני גא א ר א

 ביידע פון מלבים קריסטלעכע די טאלעדא. הויפטשטאט דער טיט
 פאר אויפגעטאן פיל האבן אידן אז פארשטאנען, גוט האבן לענדער

 אראבישער דער פון צייט דער אין שפאניע פון אויפבלי דעם
 מלבים אראגאנישע און קאסטילישע די אויך האבן דעריבער הערשאפט;

 און פינאנץ־אגענטן דיפלאמאטן, אידישע זיך ביי געחאלטן אפט
 יעדן דערמאנען שטענדיק פלעגן פויפסטן רוימישע די דאקטוירים.

 צולאזן ניט זאל מען געפאדערט, און געזעצן קירכלעכע די ווענן קיניג
 לאטע" "געלע די טראגן נויטן זיי זאל מען און שטעלעם הויכע צו אידן
 ארויסגעבן געפרובט האט קיניג יענער אדער דער קליידער. די אויף

 ניט זיך האבן אידן שפאנישע שטאלצע די אבער באפעלן, אזעלבע
 די דעקרעטן. די געפאלגט ניט אפט האבן און באליידיקן געלאזט
 זעלבסטפאר• ברייטע א געהאט צייט יענער אין האבן קהילות אידישע

 נעמיינדע" א אין פאראייניקט געווען לאנד יעדן אין זיינען זיי וואלטונג;
 אידישן מין א פארזאמלונגען, יערלעבע זיינע געהאט האט וואס בונד,

 נעפירט האט ,1 יעקוב אראגאניע, פץ קיניג דער פארלאמענט.
 אידישע די פון פארשטייער די מיט געשעפטס־קארעספאנדענץ אגרויסע
רעגירונג. זעלבשטענדיקער מין א מיט ווי קהילות,
 שטענדיק האבן און גערוט ניט אבער האבן נלחים קאטוילישע די
 האט שפאניע אין אידן. צו שינאה דערוועקן צו געלעגנהייט א געזוכט

 וואם אינקוויזיציע, קירכלעכע א עקזיסטירט פראנקרייך, אין ווי אויך,
 אז נאכשפירן, און אפיקורסים קריסטלעכע קעגן קעמפן געזאלט האט

 אידישער פון אנשטעקן ניט חלילה זיך זאל רעליניע הערשנדיקע די
 האבן ארדען דאמיניקאנישן פאנאטישן פון מאנאבן די אומנלויביקייט.

 זיי שמד. צום אידן צוציען זאלן זיי מיסיאנערן, געשיקט אומעטום
 רואם קריסטיאני, פאבלא משומד, אידישן א איינעם אויפגעזוכט האבן
 רבנים די מיט דיספוט עפנטלעכן אן האלטן גענומען זיך אויף האט
 לאנג שוין איז משיח אז תלמוד, פון און תורה רער פון באווייזן און

 ארוים־ איז צד אידישן פון קריסטוסן. פון פערזאן דער אין 'געקומען
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 וואם נחמן, בן מושה ר׳ תלמודיסט גרויסער רער געווארן נערופן
 איז דיספוט רער רמב״ן. נאמען פארקירצטן זיין מיט נעהייפן האט

 דערביי און פאלאץ, קיניגלעכן אין בארסעלאנא, אין פאתעקומען
 שררות, הויכע פאמיליע, זיין מיט 1 יעקוב קיניג רער געויען זיינען

 אויף געענטפערט קלוג זייער האט רמב״ן רער מאנאכן. און בישאפן
 האט — אמת געווען ס׳וואלט ״אויב משומד. רעם פון טענות אלע
 ווענן משיח, יענער געקומען אמאל שוין איז עם אז — געזאנט, ער

 מען קומט ווי היינט נביאים, אלטע אונזערע גערעדט האבן עם וועלכן
 נאך אז געזאגט, ראך האבן נביאים די מלחמות? האלמן איצט ך נא

 גראבאייזנס, אויף שווערדן זייערע צוברעכן פעלקער די וועלן משיחן
 וואלט פנים שיין א מלחמה. פירן צו ווי פארגעסן גאר וועט •מען און
 קיניג צום זיך ווענדנדיק געזאגט, רמב״ן דער האט — געהאט, איר
 האלט מען ווי פארגעסן וואלט איר ווען — גענעראלן, די צו און

 רמב״ן דער האט תשובות דרייסטע אזעלכע אנדערע נאך מלחמות!'/
 האט וואס בוך, א אין פארשריבן זיי ער האט שפעטער און נעגעבן

 געהייסן קיניג דער האט בוך דאם נלחים. די אויפגערייצט אים קעגן
 רער (.1265) אראגאניע פון ארויסשיקן רמב"ן דעם און .פארברענען

 זיך האט און פאלעסטינע קיין אוועקגעפארן איז נעלערנטער אלטער
־ ירושלים. אין באזעצט
 גע" אלץ געווארן שפאניע אין אידן פון לאגע די איז ראך און

 הענט. אירישע אין געפונען זיך האט האנדל גאנצער דער הויבענער.
 זיינען זיי שררות. ווי געלעבט אידן רייכע האבן שטעט גרויסע די אין

 טיט און קיניגסהויז דעם טיט געלט־געשעפטן דורך פארבונדן נעווען
 קיניג יעדן ביי זיינען קאסטיליע אין אריסטאקראטיע. שפאנישער רער

 זיינען וואם שטייער־זאמלער, און פינאנץ־אגענטן אידישע געווען
 אריינגעמישט אפט זיך האבן און פינאנץ־מיניסטארן נעווען פאקטיש

 שפאניער די האבן זיי, אויף קוקנדיק מלוכה־פארוואלטונג. דער אין
 ארוים" האט דאם "גראנדן"; גבירים, זיינען אידן אלע אז געמיינט,

 שפעטערדיקער א פון שרייבער אידישער א שינאה. און קינאה גערופן
 סטוסר", )"אגרת טוסר־בריוו זיין אין זיך קלאגט אלמי, שלומה צייט,

 פון פארשטייער "פיל גבירים: אידישע אויף (1415 אין געשריבן
 גארניט געפירט זיך האבן יף1ה קיניגלעכן ביים געזעלשאפט אונזער
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 אפגעגעבן שטעלעם, הויכע *צי דערהויבן זיי האבן קינינן די ערלעך.
 געווארן זיינען גבירים( )די זיי אין מלוכה־שאץ, צום שליסל די זיי

 נידע־ און ארימקייט פריערדיקע די פארגעסן נאד אין זיך ביי נרוים
 טעכטער אין פרויען זייערע פאלאצן, געבויט זיך האבן זיי לאגע. ריקע
 ארוים• און דאמען הויכגעשטעלטע די ווי פוצן אנגעהויבן זיך האבן

 פאר• טיט געקוקט האבן פראנטן פוסטע די צירונג. זייער שטעלן
 קליינעם רעם האנטווערק; און ארבעט וויסנשאפט, אויף אכטונג
 נאר האבן רייכע די עקספלואטירט. און געדריקט זיי האבן טענטשן
 זיי ארויפלייגן און שטייערן שווערע די זיך פון אראפווארפן נעזוכט

אומפארמעגלעכע". די אויף
 גייסטיק אויך אידן שפאנישע די ביי געווען אבער זיינען עם

 זייערע וואם שרייבער, און געלערנטע הויכגעבילדעטע, מענטשן, רייכע
 האבן ריכטונגען צוויי לענדער. אלע אין בארימט געווען זיינען ווערק

 דער אין געהערשט יארהונדערט( ־טער14 און ־טער13) צייט יענער אין
 די און רמב״ם פון ריכטונג ליבעראלע די נעזעלשאפט: אידישער

 די אין אז געמיינט, האבן אייגע ריכטונג. רבנישע קאנסערוואטיווע
 טעם רעם און שכל דעם אויפזוכן פארשן, מען דארף גלויבן פון עגינים

 טיט רעליגיע פארשטאנד, טיט גלויבן פאראייניקן מצווה, יערער פון
 תלמ^ד טיט תורה חוץ זאל מען געפאדערט, האבן זיי פילאזאפיע;

 וויפגשאפטן. וועלטלעכע אנדערע און נאטורוויסגשאפט אויך לערנען
 מייגונג, אלטער רער אן געהאלטן פעסט זיך האבן פארקערט, אנדערע,

 פרכיער רער ווייל גלויבן, אין חקירה אריינברענגען ניט טאר מען אז
 *גאטור אמונה; די צעשטערט פארשטאנד מענטשלעכער דער שכל,

 פון אירן רעם דערווייטערן פילאזאפיע באזונדערם און וויסנשאפט
 שטימען וואס נימים, גאטם אין גלויבן אויף הערט ער תלמוד: און תורה

 פאר מצוות, יענע אפ ווארפט און נאטור, דער פון געזעצן די מיט ניט
 צוויי דאזיקע די צווישן טעם. מאראלישן קיין ניט געפינט ער וועלכע

 האט קאמף דער קאמף. שארפן א צו קומען געמוזט האט ריכטונגען
 עם ווי באלד טויט, רמב"מם נאכן דרייסיק יאר א טיט אויסגעבראכן

 העב• די און המדע" "ספר רער ווערק: זיינע פארשפרייט זיך האבן
נבוכים". "מורה פון איבערזעצונג רעאישע

37



 ד^ן האט וואס מאנפעליע, שטאט דרום־פראנצויזישער דער אין
 איינער האט אראנאניע, מלוכה שפאנישער רער צו געהערט

 אוים" רבנים פאנאטישע עטלעכע נאך טיט שלומה תלמודיסט א
 אויף געטיינדע( אידישער רער פון )אויסשליסונג אהרם נערופן

 צוויי די באזונדערם און ביכער פילאזאפישע לייענט וראם יעדערן,
 קענן גלויבן. פשוטן פארן סבנה א זיינען זיי ווייל רטב״ם, פון ספרים

 אנהעעער נעלערנטע, און רבנים אנדערע פראטעסטירט האבן הרם רעם
 און שפאניע גאנץ אין צעפלאקערט זיך האט קריג רער און רמב״ם, פון

 אפי פאנאטיקער פרוטע די האבן דא פראוואנס. פראנצויזישן רעם
 שרעק א אנגעווארפן האט פראוואנס אין מעשה. מיאוסע א געטאן

 פלענט וואם מאנאכן, קאטוילישע די פון אינקוויזיציע די אלעמען אויף
 טיט זיי באשטראפן אפיקורסים, פריידענקער, קריסטלעכע אויפזוכן

 די צו ביבער. זייערע פארברענען און תפיסה אייביקער אדער טויט
 פאנאטישע די מאנפעליע אין געקומען זיינען אינקוויזיטארן דאזיקע

 אייערע פון ביבער פארברענט איר געזאגט; זיי צו האבן און רבנים
 ביבער, אפיקורסישע א־נזערע מיט אויך דאסזעלבע מאבט אפיקורסים,

 האבן גלהים קריסטלעכע די געשריבן. האט רמב״ם דער וואס די ווי
 אלע הייזער אידישע אין אויפנעזובט האט מען געמאבט: נערן דאם

 מאני אין פארברענט זיי האט מען און רמב״ם פון ביבער נעשריבענע
 פון היטער יענע געטאן האבן דאס (.1233) פאריז אין און פעליע

 גרוים פון ארום יאר עטלעבע אין האבן וואס קירך, קריסטלעבער דער
 פאריזער אויפן תלמוד פון ספרים די פארברענט אידן צו שינאה
 שטראף א געזעען פאלק ראם האט אומגליק דאזיקן רעם אין פלאץ.

 פארי צום געבראבט האט וואס מסירה, מיאוסער דער פאר גאט פון
הענט. ניט־אידישע דורך ספרים רמב"מס ברענען
 מען נעהאלפן. ניט האבן געדאנק פרייען רעם קעגן רדיפות די

 אפגעבן צו אנשטאט פילאזאפיע און וויסנשאפטן פרייע נעלערנט האט
 שרעק מיט זיך האבן רבנים שטרעננע די תלמוד. מיטן אינגאנצן זיך

 פרום אזוי ניט שוין איז וואס דור, נייער א וואקסט עס ווי צוגעקוקט,
 אוני וועט אידישקייט אז נעדוסט, זיך האט עם דורות; אלטע די ווי

 נרויסער דער האט יארהונדערט ־טן14 פון אנהויב אין טערגיין.
 טיט צ-נויפיערעדט זיך א־רת( בן )שלומה רשב״א רב בארסעלאנער
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 יונגעלייט, אלע קעגן חרם א אויסגערופן האט אין רבנים אנדערע סך א
 אויך תלמוד און תורה חוץ א לערנען וועלן וואס יאר, 25 פון אינגער

 פי" לייענען וועלן און נאטורוויסנשאפט, ווי וויסנשאפטן, וועלטלעכע
 גייסט: פילאזאפישן אין תורה די אויסטייטשן ארעד ביכער לאזאפישע

(.1306) פראפעסיע א ווי מעדיצין נאר לערנען מעג מען
 רער שארן גרוים געבראכט גזירה רבנישע די האט מאל דאם
 די שפאניע. געבילדעטער רער אין באוועגונג ליבעראלער אידישער
 איז קונסט, און וויסנשאפט געבליט האבן עה ווען צייט, גאלדענע

 אנשטאט פרומער. קאנסערוואטיווער, געווארן איז מען אריבער. שוין
 טיסטיק, צו נייגונג א געשאפן זיך האט פילאזאפיע און וויסנשאפט

 הייליקער דער אין זוכט וואס לערע, פארבארגענער א — קבלה צו
 געחיימנים, די סוד, דעם נאר זאך, יערער פון שכל דעם ניט תורה
 "קבליסטן" אדער מיסטיקער די באהאלטן. ווארט נאטם אין איז רואם

 איז רבנו מושה פון תורה אפענע די אז איבערצייגט, געווען זיינען
 פרימע סתרי־תורה; די תורה, פארבארגענער רער פאר קלייד א נאר

 דער- אלע אין אויפדעקן סודות דאזיקע די קענען מענטשן הייליקע
 ווי דאס איבערגעבן און תורה דער פון נעזעצן און ציילונגען

 זעלביקער רער אין אנרערן. רעם צו דור איין פון קבלה, א טראדיציע, א
 פרייער קעגן חרם דעם אויסגערופן האט רשב״א דער ווען צייט

 בוך א פארשפרייט שפאניע אין זיך האט פילאזאפיע, און וויסנשאפט
 תורה, דער צו פירוש גרויסער א שיין"(, )"ליכטיקע "זוהר" נאמען מיטן

 ווענן סודות מיט פול הנעלם(, )מדרש מדרש" "פארבארגענער מין א
 אמאליקע די ביי מלאכים, די און גאט ביי היטל, אין זיך טוט וואם דעם,

 אין צדיקים ביי וועלט, יענער אויף אויפגעלעבט האבן וואם דורות,
 בוך דאם אז דערציילט, האט מען גיהינום. אין רשעים ביי און גן־עדן

 תנא הייליקער רער פריער יאר טויזנט טיט געשריבן האט "זוהר"
 רוימישן פון רדיפות די בשעת יוחאי. בן שימעון רבי ארץ־ישראל, פון

 דרייצען זון זיין מיט אויסבאהאלטן שימעון רבי זיך האט אדריאן קיסר
 האט און היטל פון זעאונגען געהאט ער האט דארטן הייל; א אין יאר
 אין געפונען בלומרשט האט בוך דאס בוך. א אין באשריבן אלץ ראם

 בארסע- דעם נאך אחין אנטלאפן אין וואם רמב״ן, דער ארץ־ישראל
 האט דא שפאניע. קיין איבערגעשיקט דאם האט און דיספוט, לאנער
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 דע- מושה קבליסט רער פארשפרייט און איבערגעשריבן בוך דאם
 די קבלה. אין ספרים אייגענע אריך געשריבן האט וואס לעאן,
 אנ- אליין האט דע-לעאן מושה אז געזאגט, האבן קבלה פון קעגנער

 שפראך אראמעאישער אלטער דער אין "זוהר" גאנצן רעם נעשריבן
 מען כדי יוחאי בן שימעון ר' וועגן מעשה די צוגעטראכט האט און
 צייט דער מיט ספר. הייליקער אלטער אן איז דאם אז מיינען, זאל

 דעם פון שטאמט "זוהר" דער אז גלויבן, אנגעהויבן טאקע מען האט
 "זוהר )רער פאלק פארן הייליק געווארן איז בוך ראם און תנא, אלטן

חסידים. די פאר שפעטער באזונדערם הקדוש"(,
 דער גאט, אז דערין, באשטייט קבלה פון נרונד־פרינציפ דער

 וועלט די באשאפן האט סוף"(, )"אין "אומענדלעכער" אייביקער,
 שטראלן ווי אים פון ארוים גייען וואם קרעפטן, שאפנדע אזעלכע דורך

 "פאר• נעמען: די מיט ספירות צען "ספירות". הייסן און זון דער פון
 די באהערשן אנדערע און "מאבט" "שיינקייט", "ליבע", שטאנד",

 היטל צווישן מענטשן. די צו גאט זיך אנטפלעקט זיי דורך און וועלט
 מענטשן פון נשמה די פארבינדונג. שטענדיקע א פאראן איז ערד און

 אויף זיך זי הויבט טויט זיין נאך און ערד דער אויף היטל פון קומט
 מענטשן אנדער אן פון גוף א אין אריין גייט אדער היטל צום ווידער

 אויף ארום זיך טראגן מלאכים, ריינע די היטל אין ווי אזוי )גילגול(.
 זינדיקן צו מענטשן דעם ציען וואם שדים, קליפות, אומריינע ערד רער
 קבלה די האט בכלל זיי. פון היטן זיך דארף מען און גאט, קעגן

 און פאנטאזיע, און ווירקלעכקייט וועלט, יענע און די צונויפגעמישט
 הערשאפט די פארשטאנד מענטשלעכן געוזנטן ביים אפגענומען האט

 ארויסגעקוטען שפעטער זיינען דערפון איינדרוקן. און געפילן איבער
 דער- האבן וואם באוועגונגען, משיחישע און מיסטישע פארשיירענע

פאלק. אידישע דאם שיטערט
 דער געבליבן דאך איז לעבן גייסטיקן אין קראפט שטארקסטע די

 לערנען טיטן מוח אידישן דעם געשארפט האט וואס ם, ז ני רבי
 הונדערטער דורך לעבנשטייגער גאנצן דעם רעגולירט האט און גמרא
 יארהונדערט ־טן14 אין פסקים. רבנישע און גאונישע הלמוד, פון דינים
 געשריבן האט מען "פוסקים": פון ליטעראטור די אנטוויקלט זיך האט

 בדי מנהגים, און דינים אלע געזאמלט האט מען וואו געזעצביכער,
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 געזעצבוך גרעסטע ראם זיך. פירן צו ווי וויסן זאל איד פרומער יעדער
 דער בן־אשר, יעקוב רבי פארפאסט האט "טורים" נאמען רעם טיט

 אין ראש"( )"רער בן״יחיאל אשר תלמודיסט בארימטן רעם פון זון
 האט תורה", "משגה "רמב״מם רעם פון אונטערשייד צום טאלעדא.

 פוגם גרונד״פרינציפן די טיט ניט באשעפטיקט "בעל־הטורים" דער זיך
 אויסער- און דינים פארשיידענע טיט נאר מאראל, און גלויבן אידישן

 טיילן: פיר פון באשטייען "טורים" די צערעמאניעס. רעליגיעזע לעכע
 יום״טוב; און שבת תפילה, בית־המדרש, פון דינים די — ״אורח־חיים״

 "אבן" היגיענע; שחיטה, טריפה, און בשר פון דינים — דעה״ ״יורה
 — ״חושן־משפט״ גט; חתונה, פאמיליע־לעבן, פאר געזעצן — ^זר"

 "טורים" די פון גרונד אויפן שטראף־רעכט. און ציוויל־רעכט
 געזעצביכער, פון ליטעראטור גאנצע א אויסגעוואקסן שפעטער איז

 יאר הונדערט פאר א מיט געווארו איז זיי פון גרעסטער דער וואם
ערוך". "שולחן דער שפעטער

גירוש ביזן שפאניע אין צייט שלעכטע די .33

 אנהויב, דער שפאניע. אין אידן געלעבט האבן יאר טויזנט העכער
 וועסט" פאנאטישע די שלעכטער: א געווען איז געזעען, האבן טיר ווי

 טיט פלעגן און רעליגיע אידישע די פארבאטן אינגאנצן האבן נאטן
 אראבער די געקומען זיינען דערנאך קינדער; אידישע שמדן געוואלט

 האט עם הערשער; קריסטלעכע בייזע פון אידן די באפרייט האבן און
 קולטור. אראביש־אידישער פון צייט" "גאלדענע די אנגעהויבן זיך
 צוריק האבן אראגאניע און קאסטיליע פון מלכים קריסטלעכע די ווען

 באציען געמוזט זיך זיי האבן אראבער, די ביי לאנד דאס אפגענוטען
 געבילדעסטע און רייכסטע די געווען זיינען וואם אידן, צו גוט

 מלוכות. נייע די בריען מיטגעהאלפן האבן און שפאניע אין מענטשן
 מאכט די געווארן שטארקער אלץ לאגד אין איז צייט דער מיט אבער

 דעם געהאט פיינט האבן וואס מאנאכן, און נלחים קאטוילשע די פון
 פאנא־ די זון; טס גא וועגן דאגמע דער קעגן עדות לעבעדיקן א ווי אידן,

 שפא־ דער אין אידן צום שינאה די געזיוט האבן קירך דער פון טיקער
 געקענט ניט האבן וואס קלאסן, העכערע די אין און פאלקם־מאסע נישער
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 זיינען זיי פון פיל ווי שטארק, און רייך ווערן אידן ווי צוזעען, רואיק
 פינאנץ־מיניסטארן, שטייער־זאמלער, ווערן רעגירונג, רער צו נאענט

 די פאליטיק. אין ראלע גרויסע א שפילן און קיניג ביים הויף־לייט
 אין שול אידישער רער אויף נעקוקט קינאה טיט האבן קריסטן פרומע

 !שפעטער שמאט אין בינ;ן שענסטער דער געווען איז וואם טאלעדא,
(.180 זייט 32 בילד זע קלויפטער; א אין פארוואנדלט זי מען האט

 • אידן־פיינד פארזייטע די שוין איז יארהונדערט ־טן14 פוף צום
 דער צג צוטרעטן געקענט האבן נלחים די און רייף, נעווארן שאפט

 פאנאטישער דער האט סעווילא שטאט קאפטילישער דער אין ארבעט.
 די אין און קירכן די אין נעשריען טארטינעם פערנאנד גלה

 אזוי ווייטער וועט עם אויב און שפאניע אין הערשן אידן אז נאמן,
 גערופן האט ער סינאגאגעם; אין קירכן אלע פארוואנדלען זיי וועלן ביין,
 פאריואנדלען און קריסטוסן" פון "פיינד די אויפצוראטן פאלק ראם

 אין ביז געהעצט, לאני אזוי האט ער קירכן. אין פינאגאגעס זייערע
 די אונטערגעצונדן הטון צערייצטער דער האט (1391) זומער־טאג איין

 טויזנט פיר ביז אויסגעהרגעט האט און סעווילא אין הייזער אידישע
 וואם דערמיט, טויט פון געראטעוועט זיך האבן איבעריקע די מענטשן;

 חויפט־ דער אין פארגעקוטען איז דאסזעלבע געטויפט. זיך האבן זיי
 וואלענסיע שטעט אראגאנישע די אין טאלעדא, קאפטיליע פון שטאט

 טלוכות. שפאנישע ביירע פון ערטער אנדערע אין און בארפעלאנע און
 לאגד, רעם אין — שפאניע אין קרייץ־צוג נייער מין א געווען איז ראם
 רעם איבערגעלעבט ניט צוריק יאר הונדערט דריי טיט האט וואס

 דייטשע די זיך האבן רענסטמאל קרייץ־צוג. דייטש־פראנצויזישן ערשמן
 און קרייצטרעגער די דורך אויפהרגענען געלאזט אידן פראנצויזישע און
 שפאניע אין געטויפט; צייט א אויף זיך האבן מענטשן איינצלנע נאר

 האפענונג רער טיט געטויפט זיך אידן טייל גרויסער א האט אבער
 שווער זיך האבן זיי אבער גלויבן, זייער צו זיך אומקערן שפעטער
האפענונגען. זייערע אין אנטוישט

 גע- געוואלט )טיט "אנוסים" די ווען פאגראמען, די נאך באלד
 קריסטנטום פון יאך דעם זיך פון אראפווארפן געפרובט האבן טויפטע(

 גלחים די האבן סינאגאגע, דער אין צוריק קירך דער פון אוועקניין און
 רער אונטעד מאנאכן, פאנאטישע באנדעם רעש; שרעקלעכן א געמאכט
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 צו הויז פון גיין פלעגן ר, ע פער וויסענטע איינעם פון אנפירונג
 קלויסטערם; די אין אנוסים די טרייבן און קרייץ גרויסן א טיט הויז
 אריינגעטריבן ווידער זיינען פאמיליעם אידישע אנגעשראקענע פיל

 צוגעשטאנען זיינען פארפאלגער בייזע די צו (.1412) שמד אין נעווארן
 כדי נאד ניט געטויפט זיך האבן וואם אנוסים, ערשטע די פון צוויי

 געוועזענע לעבן: גוט א מאכן צו כדי נאד לעבן, דאס ראטעווען צו
 געווארן איז ערשטער דער לארק? יהושוע און הלוי שלומה תלמודיסטן

 דעם אונטער בורגאם אין בישאף א דערנאך און גלח קאטוילישער א
 *גע זיך האט צווייטער דער ;א י ר א מ א ט נ א פ דע פאול גאמען

 אמיסיאנער געווארן איז און סאנטא־פע דע געראנימא דופן
 האבן משומדים ביידע אידן. צווישן קריסטנטום דעם פארשפרייטן צו

 איינגע" און בענעדיקטש\ פויפסט שפאנישן דעם טיט פאראייניקט זיך
 גע׳ אידישע און רבנים גרעסטע די צונויפרופן זאל ער אז אים, רעדט

 רער אין גלחים די טיט דיספוט רעליגיעזן א אויף שפאניע פון לערנטע
 די עפנטלעך באווייזן צו געווען איז כוונה די טארטאזא. שטאט

 "פארבלאנדזשעטע", די נוימן און אמונה אידישער דער פון פאלשקייט
 גיין אויף געצויגן זיך האט דיספוט דער קירך. דער אין אריין זאלן זיי
 משך אין וואך אלע פארקומען פלעגן וואם פארזאמלונגען, זעכציק און
 געווען זיינען צד אידישן פון (.1413—1412) יאר אנדערטהאלבן פון
 "ספר־ פון מחבר רער ,א ב ל א יוסף רבי זיי צווישן קעפ, בעסטע די

 צד קריסטלעכן פון גלויבן. אידישן פון דאגמען די וועגן לעיקרים"
 משומד דער און פארזיצער געווען אליין בענעדיקט פויפסט רער איז

 דע׳ אידישע די תלמוד. דעם קעגן טענות די געפירט האט געראנימא
 טענות, קריסטלעכע די אויף ענטפערן שארף געקענט ניט האבן לעגאטן

 זיי האבן ראך אבער באנדעם, מאנאכישע די פאר האבנדיק מורא
 גארנישט מען קען וויכוחים טיט אז זעענדיק, אוגטערגעגעבן. ניט זיך

 טיסיאנערן׳ זייער געפירט ווייטער גלחים קאטוילישע די האבן מאכן,
פאגראטען. און טעראר מיט פויסט: טיטן אידן צווישן ארבעט
 געווען שיין זיי זיינען איצט נאר נעוואקסן, אלץ איז אנוסים צאל די

 קריסט" די האלמן און קירך די באזוכן זיי פלעגן אפן" פארזיכטיק: מער
 אין זיך ביי פארבארגענערהייט, אבער מנהגים, אירע און אמונה לעכע

אידישע מנהגים: רעליניעזע אידישע אפהיטן זיי פלעגן הייזער, די
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 אק סינאגאגע געוועזענע די *32
 קלויסטער דעד )איצט מאלעדא

(7מאריא -סאגטא

 האט צייט לאנגע א אד״ג. שפייז כשרע לם־טוב, און שבת תפילות,
 געהאלטן זיי האט טען אז זיך, פארמאסקירן אזרי אייננענעבן זיי זיך

 קריסט- רער אין געווארן אריינגענומען זיינען זיי קריסטן: אטתע פאר
 שטעלעם הויכע פארנומען האבן זיי פון פיל און געזעלשאפט לעכער

 אוים" געקענט זיך זיי האבן אבער אלעמאל ניט רעגירונג. רער אין
 פיל אז באטערקט, האט מען שפיאנען. קאטוילישע די פון באהאלטן

 אנ- אזעלכע האט מען און פאלשעווען, קריסטן" "נייע אדער אנוסים
 "מאראנען" זידל־ווארט טיטן גערופן

 עטלעכע אין שוויינען(. ;פארפלוכטע,
 אג־ און קארדאווא )טאלעדא, ערטער
 אויף אנפאלן צו געקומען איז דערע(

 בלוט־פאר" צו און הייזער מאראנישע
ניסונג.
 הער" די זיך האבן צייט לאנגע א

 נע־ אראגאניע און קאסטיליע פון שער
 גלויבנס" דעם אין נייטראל האלמן
 אין צעפלאקערט זיך האט וואם קריג,

 פון סוף צום אבער לענדער. זייערע
 לאיע די זיך האט יארהונדערט ־טן15

 אי־ קאסטילישעקיניגין די נעביטן:
 טיט געהאט חתונה האט א ל ע ב א ז

די ר ע פ קיניג אראגאנישן דעם
 זיי און ק י ל א ט א ק רעם ד נ א ג

 שפאנישער גרויסער איין אין מלוכות זייערע פאראייייקט האבן
 וועגן געטרוימט האבן און פרום פאנאטיש יעווען זיינען ביידע מלוכה.

 מוסול- מאראנען, אידן, — ניט־קאטאליקן אלע אויסצוראטן ווי רעם,
 ריין־קאטוילישע א שאפן און — אפיקורסים קריסטלעכע און מענער

 פערדינאנד מאראנען. די פאר גענוטען זיך זיי האבן צוערשט שפאניע.
 ער־ אן פויפסט רוימישן ביים אויסגעבעטן האבן איזאבעלא און

 בא׳ א — אינקוויזיציע נייע א שפאניע אין גריגדן צו לויבעניש
 קריסטן, אלע באשטראפן און אויסזוכן זאל וואס מלוכה־טרי^ונאל, זונדערן

 דער זיי האבן דערביי נלויבן; קאטוילישן דעם געטריי ניט זיינען וואס
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 די באזונדערם מאראנען, די "ניי״קריסטן", די זינען אין געהאט עיקר
 קיניג דער האט אינקוויזיציע נייער רער פץ געזעץ לויטן ווייל רייכע,
 האט מען וואם פארמעגן, גאנצן דעם צונעמען רעכט דאם נעהאט

 קיניגם־פאר ראם האט אתם אזוי באשטראפטע. די ביי קאנפיסקירט
געשעפט. גוטן א אי פרומן א אי מאכן געקאנט
 ערשטער דער געעפנט סעווילא אין זיך האט 1481 יאר אין

 דארטן איז אתם יאר צוויי אין און אינקוויזיציע, דער פין טריבונאל
 דער ביי הויף־גלח רער גרוים־אינקוויזיטאר א פאר געווארן באשטימט

 טארקוועמאדא. טאמאם פאנאטיקער שרעקלעכער דער קיניגין,
 מען מאראנען. פון טויט־שטראפן און ארעסטן אנגעהויבן זיך האבן עם

 לעבן צום צוקוקן זיך זאלן זיי קריסטן, אלע פארזאגט שטרענג האט
 וואס אלץ, וועגן אינקוויזיציע דער איבערגעבן און מאראנען די פון
 אידישע הויז אין זיך ביי אפ מאראנען רי היטן צי באמערקן: וועלן זיי

 קליידער בעסערע אן טוען און מאכלים בעסערע זיי קאכן צי מנהגים,
 דער ביי מזרח צו פנים טיטן זיי שטייען צי יום־טוב, און שבת צו

 צו טאג פון געמערט זיך האבן מסירות די ווייטער. אזוי און תפילה
 ארעסטירטע מיט פול געווארן געפענגענישן די זיינען אינגעכן און טאג,

 זיי כדי געפייניקט, שרעקלעך אומגליקלעכע די האט מען מאראנען.
 און קרובים זייערע אנווייזן און "זינד" זייערע אין זיין מורה זיך זאלן

 שולדיקע די גאט. קריסטלעכן דעם קעגן אויך זינדיקן וואס פריינד,
 בא־ א אויף לעבעדיקערהייט פארברענען צו פארמשפטן מען פלעגט
 שאפאט א — ״קוועמאדערא" א געשטאנען איז עם וואו פלאץ, זונדער

 געהייסן האט פארברענען פון צערעמאניע די אהאלץ־הויפן. מיט
 אין חדשים צען פון משך אין גלויבן(. פון אקט )רער "אויטא־דא־פע"

 הונדערט דריי געווארן פארברענט אליין סעווילא אין זיינען 1481 יאר
 געפענ־ אייביקער צו געווארן פארמשפט זיינען מער נאך מאראנען;

 אויר חרטה פון סימן א "תשובה־העמד", א טראגן צו אדער געניש
 א^צר אן אריינגעקומען איז קאסע פערדינאנדם אין חטאים. זייערע

 די ביי קאנפיסקירט האט מען וואם פארמעגנם, די פון גאלד טיט
מאראנען. באשטראפטע

 אינקוויזיציע רער פון ווירקונג די פארשפרייט האט טארקוועמאדא
אין אויך אויטא״דא״פעם געמאכט האט מען קאסטיליע. גאנץ אויף
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דא-פע" "אויטא אינקוויזיציע• שפאנישע .33
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 מענטשן לעבעדיקע פון פארברענען דאם טאלעדא. הויפטשטאט רער
 אןבלוט־פארגיסונג": "טויט״שטראף אינקוויזיטארן די ביי געהייסן האט

 טענטש" פערגיפן און קעפ האקן געוואלט ניט פלומרשט האבן תלעים די
ארא־ אין קרבנות. זייערע געברענט זיי האבן דערפאר און בלוט לעך

"קוועמאדערא" אינקוויזיציע. שפאנישע .34

 הויפט־אינקוויזיטאר דעד מעשים שרעקלעכע אפגעטאן האט גאניע
 באשלאסן האבן סאראגאסא שטאט דעד פון מאראנען די ארבועם.

 אין אליין געטאן תפילה האט ארבועס ווען איינמאל, טויטן. צו אים
 דריי אדיין זיינען אלטאר, פארן קני די אויף שטייענדיק קירך, דעד

 האט מערדער די שפיז. א טיט דערשטאכן אים האבן און טאראנען
 טיט מאראנען אנדערע ארעסטירט מען האט באפן, געקענט ניט מען
 טריבונאלן די פארברעכער. די געהאלפן האבן זיי אז אויסרייד, דעם
 הונדערטער "קוועמאדערא" אויפן געווארפן האבן אינקוויזיציע דעד פון

מענטשן.
 אלעמען און טויזנטער, פיל לאנד אין נעווען זיינען מאראנען אבער

 פאר• געווען זיי זיינען זייט איין פון אויסראטן. געקענט ניט מען האט
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 פון און געשטאמט, האבן זיי וועלכע פון משפחות, אידישע מיט בוגדן
 הויכער דער פון אפט פאמיליעס, קריסטלעכע מיט אנדערער דער

 רעגירונג דער אין פאסטנם הויכע פארנומען האבן פיל אריסטאקראטיע.
 שפאניע אין זמן כל אז פארשטאנען, האט מען ארמיי. דער אין און

 אמתע ווערן ניט מאראנען די וועלן אידן, געשמדטע ניט לעבן וועלן
 צ( לאנד. גאנצן פון אידן ארויסטרייבן עם, הייסט מען, מוז קריסטן.

 אצייט, אין נעקומען איזאבעלא און פעררינאנד זיינען געדאנק דעם
 צום פארמען. נייע אנגענומען האט פאליטיק שפאנישע גאנצע די ווען
 איינ• הערשער קריסטלעכע די האבן יארהונדערט פופצענטן פון סוף

 שפאניע; אראבישער אמאליקער דער פון נעסט לעצמן דעם נענומען
 ^מיר. מוסולמענישער א געהערשט האט עם וואו גראנאדא, שטאט די

 אבער הערשאפט, קריסטלעכער אונטער געווען שפאניע נאנץ איז איצט
 געדארפט מען האט לאנד קריסטלעך ריין א פאר זי מאכן צו כדי

 אזוי אידן. פון אננעהויבן מען האט אראבער. און אידן ארויסטרייבן
 טערץ אין פאר. קיניגלעכן רעם געגעבן עצה אן טארקוועמאדא האט
 דעקרעט, א אונטערגעשריבן איזאבעלא און פערדינאנד האבן 1492 יאר

 קענען זיי שפאניע; פארלאזן אידן אלע מוזן ארום חדשים יריי אין אז
 זייערע מיטנעמען און הייזער זייערע פארשענקען אדער פארקויפן

געלט. און זילבער גאלד, חוץ זאכן,
 שפאנישע אלע א^יף שרעק א אנגעווארפן האט דעקרעט דער

 צו נעקומען זיינען קהילות אידישע די פון פארשטייער צוויי אידן.
 זיינען דאם נזירה. בייזע די אפשאפן זאל ער אים, בעטן פערדינאנדן

 אברהם פרנס רער יף:1ה קיניגלעכן צום נאענטע זייער מענטשן געווען
 די פון שטייערן די קיניג דעם צושטעלן פלעגט וואם ר, א עני ס

 ראן פאליטיקער און דענקער בארימטער דער און קהיאת, אידישע
 פינאנץ׳ געווען אמאל איז וואס )אבראוואנעל(, ל נא רב אב יצחק

 שפאנישן. ביים שפעטער און קיניג פארטונעזישן ביים פארוואלטער
 אידישע די פון אויסקויף־געלט פערדינאנדן אננעבאטן האבן ביידע

 פון גזירה די אפשאפן וועט ער אויב דוקאטן, טויזנט דרייסיק קהילות
 האט דא אבער נאכצוגעבן, געווען גרייט שוין איז קיניג דער ^ירוש.

 אינקוויזיטאר רער האנט אין צלם א מיט אריינגעריסן פאלאץ אין זיך
 און קיניג צום זיך ווענדענדיק געטאן, געשריי א און טארקוועמאדא
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 דרייסיק פאר קריסטוסן פארקויפט אמאל האט "יודא קיניגין: רער צו
 ראלד• טויזנט דרייסיק פאר פארקויפן אים ווילט איר און זילבערשטיק

 איזא־ קינינין פרומער רער אויף געווירקט שטארק האט ראם שטיק!"
 אפזאג. אן טיט אוועקניין געמוזט האבן שלוחים אידישע די און בעלא,

 יולי פוף ביז אז לאנד, גאנצן אין אויסגערופן מען האט אפריל פוף
 באשטראפט וועט בלייבן, ס׳וועט ווער שפאניע; פארלאזן אידן אלע מוזן

שמדן. זיך וועט ער פיידן טויט, מיט ווערן
 הונדערט פאר א זיך האבן באב תשעה ארום טרויער־טעג די אין
 פון קברים די מיט נעזעננט שפאניע פון שטעט אלע אין אידן טויזנט
 אוועק איז טייל גרויפער א וועג. אין נעלאזט זיך און עלטערן זייערע

 מיט געפארן זיינען אנדערע פארטוגאל, פון שטעט נאענטע די אין
 מאראקא קיין טערקיי, און איטאליע קיין — ווייטער ים איבערן שיפן

צפון־אפריקע. פון לענדער אנדערע און
 געלט גרויסע פאר האבן פארטונאל, קיין געקומען זיינען וואס די,

 לאנד אין בלייבן צו ערלויבעניש אן יואן קיניג דארטיקן פון באקומען
 זיי מען האט געענדיקט, זיך האט טערמין דער ווען חדשים. אכט

 געלט קיין געהאט ניט האבן וואס די, רחמנות; אן טרייבן אנגעהויבן
 קינדער זייערע און קנעכט פאר פארקויפט מען האט רייזע־קאסטן, אויף

 חתונה האט וואס מאנועל, קיניג יוננער דער האט ענדלעך געטויפט.
 באשלאפן איזאבעלא, און פערדינאנד פון טאכטער דער מיט געהאט

 האבן וואס יענע, אפילו פארטוגאל, פון אויך אידן אלע פארטרייבן
 האט מענטשן טויזנט צענדליקער צייטן. אלטע פון געלעבט דארטן

 ארויפ" בדי ליסאבאן, הויפטשטאט פארטוגאלם אין צונויפנעטריבן מען
 זייער פאר לענדער. ווייטע אין פארשיקן און שיפן אויף זיי צוזעצן

 זייערע געשלעפט סאלדאטן און נלחים פאנאטישע האבן אוועקפארן
 פון פך א געטויפט. געוואלט מיט דארטן און קירכן די אין קינדער

 בלייבן צו בדי געטויפט, פרייוויליק זיך האבן עלטערן אומגליקלעכע די
 פון ראטעווען צו אליין זיך און זיי שפעטער און קינדער זייערע מיט

 פארטונאל. אין אויך "מאראנען" געווארן זיינען אזוי הענט. גויישע
 האבן פאלק, און נלויבן אידישן דעם געטריי געבליבן זיינען וואס אלע,

 שפאניע. גירוש נאך יאר זעקם ,1498 יאר אין פארטוגאל פארלאזן
זיך. באזעצן צו וואו לאנד א זוכנדיק ים, איבערן נעטראגן זיף האבן ■ייי
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 קראנקהייטן; און הונגער פון אומגעקומען סך א זיינען וועג אויפן
 פארקויפט און ים־רויבער פון הענט די אין אריינגעפאלן זיינען אנדערע
קנעכט. פאר געווארן

 אידישע בליענדיקע אמאליקע די געווארן פארשוואונדן זיינען אזוי
 געבליבן זיינען לענדער ביידע אין פארטוגאל. און שפאניע אין קהילות

 געווע׳ באשערט איז עם וועמען מאראנען, די אידן, באהאלטענע די נאד
יאר. הונדערט פאר א נאך צרות גרעסטע די ליידן

מיטלאלטער סוף ביזן דייטשלאנד אין צרות די .34

 אידישער גרעסטער דער מיטלאלטער אין איז שפאניע אויסער
 פאר־ צוויי געווען זיינען דאם דייטשלאנד. אין געווען צענטר

 דייטשע די און ספרדים שפאנישע די אידן: טיפן שיידענע
 געפירט פריי, געלעבט צייט לאננע א האבן ספרדים די אשכנזים.

 איי־ אן אין ווי געפילט אפט זיף האבן און האנדלם־געשעפטן גרויסע
 פון אוטגליק דער געקוטען ניט איז זיי אויף וואנען ביז לאנד, גענעם
 פון צרות די אומגליק, גרויסן זייער האבן אשכנזים די גירוש. און שטר

 און יארהונדערט, ־טן12 אין נאך פריער, דורכגעמאכט קרייץ־צוגן, די
 דער פון אפגעזונדערט דערשלאגן, ארים, געבליבן זיי זיינען דערנאך

 פון הסד רעם טיט נאי- געלעבט האבן און באפעלקערונג ארומיקער
 פון געשיצט זיי האבן וואם פעאדאלן, זייערע אדער קיסרים דייטשע די

 )"סערווי "קאמער־קנעכט" געווארן זיינען אידן דייטשע פאגראמען.
 צאלן געטוזט האבן זיי ווייל הויף, קיניגלעכן פון דינער קאמערע"(,

 זיי האט מען וראם דערפאר, שוץ־געלט פירשטן די און קיסר רעם
 האט אפט מלאכה. אדער האנדל פון פארדינען עפעם און לעבן געלאזט

 אדער קריסטן, די ווי קליידער, אנדערע גאר טראגן געמוזט איד דער
 אדער ?אטע" "געלע די מאנטל, אויבערשטן אויפן צייכן באזונדער א
 אין לעכערלעך געמאכט אים האט וואס הערנער, טיט הוט שפיציקן א

 באזונדערע אין געוואוינט אידן האבן שטעט די אין אומעטום גאם.
 אידישער דער אין דא, נאר שטאט. גויישער דער פון זייט א אן גאסן,

 זיך האט שולן, זיינע און סינאגאגע זיין ארום קהילה, דער אין שטאט,
 אויסערלעבן דעם פון פריי גייסטיק היים, דער אין געפילט איד רער
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 מין א ווי געווען זיינען קהילה דער פון גבאים און רבנים די דרוק.
 באי סאציאלע די אין ארדענונג געשאפן האט מען רעגירונג: אידישע

 קינדער• וועגן )צדקה(, ארימעלייט פאר חילף וועגן געזארגט ציאונגען,
 ארויס־ פיינדלעכע קעגן שוץ וועגן ישיבות, און חדרים ערציאונג,

שכנים. קריסטלעכע די פון טרעטונגען
 געצויגן זיך האט קרייץ־צוגן די פון אומגליק גרויסן דעם נאך

 פלעגן וואס בירגער, קריסטלעכע די צרות. קליינע פון קייט לאנגע א
 אדער מלאכה קליינהאנדל, פון פרנסה זיין אידן דעם פארגינען ניט

 אים אויף בילבול א געזוכט שטענדיק האבן קרעדיט־געשעפטן, קליינע
 לייכט גאר געווען איז דאס קהילה. אידישער גאנצער דער אויף און
 אין געהערשט האט וואס אבערגלייבן, פינפטערן פון צייט יענער אין
 פראנקרייך פון קלאסן. העכערע די אין אפילו און פאלקם־מאסן די

 בא" נארישע די "עלילת־דם", בייזע די פארטראגן אהער מען האט
 פסח. צו קינדער קריסטלעכע פון בלוט צאפן אידן אז שולדיקונג,

 אידן אז האסטיע־באשולדיקונג, די פארשפרייט זיך האט ווייטער
 שטעכן אין שניידן און ברויט" ליקע“"ה ראם קירכן די פון גנבענען

 יעזוסעס צעשניידן פין סימבאל רער בלוט, דערפון טריפט עם ביז דאס,
 קינה קריסטלעך א ווערן פארפאלן פלעגט ערנעץ נאר וואו קערפער.

 אדער וואלד אין קערפער טויטן א געפינען צופעליק פלעגט מען אדער
 אידן שלאגן ווארפן מאסע קריסטלעכע די זיך פלעגט וואסער, אין

 טויטע פינף געפונען פולרא שטאט דער הינטער מען האט איינמאל
 אז קלאנג, א געלאזט האט מען און מילנער, קריסטלעכן א פון קינדער

 בא־ קרייצטרעגער באנדע א איז דאן געהרגעט; זיי האבן אידן צוויי
 )יאר פאמיליעס אידישע דרייסיק אויסגעקוילעט און שמאט די פאלן
 אויף אקאמיסיע באשטימט האט 11 פרידריך קיסר דער (.1235

 קאמיסיע די פסח. צו בלוט ווירקלעך אידן באנוצן צי אויספארשן,
 האבן ראך און באשולדיקונג. אזא קעגן בכלל ארויסגעזאגט זיך האט

 פלעגט פסח צו יאר אלע כמעט אויפגעהערט. ניט בלוט־בילבולים די
 די און אגעהרגעטער, עפעס באווייזן ארט איז עס וואסער אין זיך

 אידישע זיך האבן דאן אידן. אויף ארויפווארפן מען פלעגט שולד
 ארוים־ זאל ער געבעטן, און פויפסט רוימישן צום געווענדעט קהילות

אין איז גראד באשולדיקונג. ליגנערישער דער קעגן ווארט זיין זאגן
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 47 )אינאקענטי( אינאצענץ פויפפט, ערלעבער אן געווען צייט יענער
 פונאנדער־ ער האט 1247 אין גערירט. אים האבן צרות אידישע די וואס

 )פויפפטלעכער א ל ו ב א לענדער אלע אין בישאפם די צו נעשיקט
 קלאגן ביטערע די געהערט האבן "טיר אינהאלט: אזא טיט דעקרעט(

 האבן צו כדי בילבולים מיאופע זיי אויף מאכט מען אז אידן, די פון
 וואו נוטס. און האב זייער רריבן און זיי אויף אנצופאלן אויפרייד אן

 ווארפט מענטשן, דערהרגעטן א פון קערפער טויטן א געפינט מען נאר
 אריספארשונג געריכטלעכער א אן אידן. אויף שולד די ארויף מען

 זיי מאטערט מען תפיסה, אין מענטשן אומשולדיקע מען פארשפארט
 צו אידן ארים קומט אזוי טויט. שענדלעכן א צו זיי פארטשפט און

 עלטערן זייערע ווי מער, נאף הערשער און פירשטן היינטיקע פון ליידן
 וואס אידן, פייניקן זאל מען ניט ווילן מיר ווי אזרי פרעהן. פון מצרים אין

 קריסט־ )צום אומקער זייער אויף ווארט גאט בארמהערציקער דער
 זיך פ׳וועט אויב פריינדלעך. זיי צו זיין אייך מיר הייסן גלויבן(, לעכן

 נלחים, דורך געדריקט געזעצלעך ניט זיין וועלן אידן אז טרעפן, ווייטער
דערצו". דערלאזן ניט איר זאלט שררות, אדער אדעללייט

 אומגליק נייער א האט (1349—1348) יארהונדערט ־טן14 אין
 אין דייטשלאנד. אין קהילות אידישע סך א מיטאמאל געמאכט הרוב

 עפידעמישע אן מגיפה, שרעקלעכע א פארשפרייט זיך האט אייראפע
 שווארצער "רער געהייסן האט וואט אזיע, פון פארטראגן קראנקהייט,

 איר, פון געשטארבן זיינען מענטשן טויזנטער הונדערטער טויט".
 סך א זיינען שרעק פון איינוואוינער; אן געבליבן זיינען שטעט גאנצע

 עפידעמיע, רער פון שטארבן פלעגן אידן אויך זינען. פון אראפ מענטשן
 פון געזעצן די לויט ווייל קריסטן, ווי צאל אקלענערער אין אבער
 און טרינקן עסן, אין אפגעהיט מער געווען אידן זיינען רעליגיע זייער

 זיך האט פאלק אין אז דערצו, געבראכט האט דאם זאכן. אנדערע
 עפי־ דער אין שולדיק זיינען אידן אז קלאנג, פאלשער א פארשפרייט

 און ברונענם די אין גיפט אריינגעשאטן כלומרשט האבן זיי דעמיע:
 האט דאם טרינקען. אלע וואם וואסער, דאס פארסמט האבן און טייבן

 אידן. אויף געווארפן זיך האבן זיי און מאפן קריפטלעכע די צערייצט
 פראנקפורט און ווארמם מאינץ, קעלן, און שטראסבורג שטעט די אין

 פארברענט. הייזער זייערע און אויפגעהרגעט אידן טויזנטער מען האט
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 בית• אויפן אידן טויזנט צוויי פארטריבן מען האט שטראסבורג אין
 נאר האלץ־הויפן; ברענענדיקן א אין אריינגעווארפן דארטן און עולם

 ארויס־ מען האט זיך, טויפן צו געווארן מרוצה זיינען וואם ווייניקע, די
 מען האט הייזער אידישע געראטעוועט; און פייער פון געשלעפט
 זייער פאר מתנה שיינע א — בירגער קריסטלעכע צווישן צעטיילט

 אידן די זיך האבן ווארמם אין "יודענבראנד". דעם אין ארבעט
 אונטערגעצונדן אליין האבן זיי ברענען: זיי זאל מען דערווארט ניט

 מאינץ אין געווארן. פארברענט דארטן זיינען און הייזער זייערע
 הונדערט צוויי געהרגעט און אנטקעגן געשטעלט אידן זיך האבן

 מענטשלעכע ווילדע די צערייצט מער נאך האט דאס אבער מערדער,
 "פייער- א פאר נעבראבט זיך האבן אידן טויזנט זעקם און — היות

 געבליבן, גאנץ זיינען וואם די, הייזער. ברענענדיקע זייערע אין כןרבן"
 אין פוילן. קיין באזונדערס לענדער, אנדערע אין צעלאפן זיך זיינען

 זייער אויסגעגאסן אומגליקלעכע די האבן צייטן יענע פון "סליחות" די
 זיך ער באנייט פארוואם אים, געפרעגט און גאט פאר הארץ ביטער

 די און געשוויגן, האט הימל דער אבער ישראל; פאלק זיין מיט אזרי
 זיי אז גלויבן, דעם מיט טרייסטן אליין געמוזט זיך האבן קלאגער

 בעסערער א פאר וועלט ערדישער פארבלוטיקטער דער אויף ליידן
צייטן. משיחם אין קומען וועט וואם הבא", "עולם פארן וועלט,

 אומי אידן צעלאפענע און פארטריבענע די זיך האבן גיך אזוי ניט
 פארברענטע זייערע אויפגעבויט און שמעט הרובע זייערע אין געקערט
 אריינ" זיי האבן )מאגיסטראטן( שטעט־פארוואלטונגגען די הייזער.
 זיי מיט האט מען באדינגונגען. שווערע זייער אויף צוריק געלאזט

 וואנען ביז שטאט אין וואוינען מעגן זיי אז קאנטראקטן, געמאכט
 שטייער צאלן דארפן זיי אז ערלויבן, דאם וועט מאגיסטראט רער

 דעם און בישאף דעם פירשט, דעם שטאט־פארוואלטונג, דער אלעמען:
 הענדלער פון פארבאנדן די אין ארייננעמען ניט זיי טאר מען קיסר;

 פאר־ מיט קרעדיט, מיט פארנעמען זיך מעגן זיי האנטווערקער; און
 באפרייען הערשער די פלעגן אפט אבער פראצענט, אויף געלט לניען

 פלעגן זיי אדער אידן, דעם חוב זייער אפצאלן פון בעלי־חובות די
 אידן זיינען אזוי געלט. זיין פון טייל גרויסן א אים ביי אפנעמען אליין

 זייערע וואו שטעט, יענע אין געסט צייטווייליקע פרעמדע, ווי געווארן
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 יארהונדערט ־טן15 אין יארן. הונדערטער געלעבט האבן עלטערן
 מא' די און פירשטן די קיסר, דער — הערשער פארשיידענע פלעגן

 )פון שטאט יענער אדער דער פון אידן פארטרייבן אפט — גיסטראטן
 אנדערע(. און מאגדעבורג מאינץ, פון שפעטער ,1421 יאר אין ווין
 אין שפעטער און פראנקרייך אין אמאל ווי גירוש, אלגעמיינעם אן צו

 האט דייטשלאנד אין איד דער אבער געקוטען, ניט דא איז שפאניע,
פיס. זיינע אונטער באדן פעסטן קיין געפילט ניט שוין

 אויף געשטאנען איד דייטשער דער איז לעבן ן ק י ט ס יי ג זיין אין
 צ: ניט איז דא באדן. שמאלן א גאר אויף אבער פעסטן, א

 גרויסן רעם אידן, שפאנישע די פון קולטור רייכע און ברייטע די זעען
 זיינען אלע קאנסערוואטיווע. און פרייזיניקע צווישן אידעען־קאמף

 וועלטלעכע פון ווייט פרום, קאנסערוואטיוו, שטרענג נעווען דא
 תלמודיה א געווען איז שולן די אין ערציאונג גאנצע די יויסנשאפטן.

 תלמוד, צום פירושים פון נאר באשטאנען איז ליטעראטור די רבנישע.
 רע־ פון פראגן וועגן ותשובות" "שאלות און "חידושים" רבנישע

 "פוסקים", די געהערשט האבן עם פראקטיק; יורידישער אדער ליגיעזער
 מנהגים און דינים פון זאמלונגען געזעצביכער, געשריבן האבן וואס
 מוסר־ספר־ם אויך געשריבן האט מען "טורים". די פון שטייגער אויפן

 "מדרש"; פון און "אגדה" תלמודישער דער פון גייסט אין
 פרומקייט מידות, גומע און מאראל פון פראגן באטראכט מען האט דא
 זיין ויעט וואס דעם, פון אויך אבער וועלט, דער אויף גוטסקייט און

 השבון א אפגעבן דארף מענטש דער וואו טויט, נאכן וועלט, יענער אויף
 פאר־ א מאראל, אומעטיקע אן געווען איז ראם מעשים. זיינע אלע פאר

 מוסטער א צייט. יענער אין לעבן אידישע גאנצע דאס ווי פינסטערטע,
 רבי פון חסידים" "ספר דער געדינט האט ליטעראטור מין אזא פאר

 יע. מען האט יארהונדערט ־טן15 אין רעגענסבורג. פון חסיד יהודה
 אי: געשריב! געווען איז וואס זיטנבוך", "ראם מוסר־ספר א אויך לייענט

 האבן וואם ווייבער, פאר עיקר דער פאלקס־שפראך, דייטש־אידישער דער
 די זיך האט צייט יענער אין ספרים. העברעאישע לייענען געקענט ניט

 שפעטער. אבער אנטוויקלען, אנגעהויבן ערשט פאלק־ליטעראטור דאזיקע
 אנטוויקלט ברייטער זיך זי האט בוך־דרוקעריי, פון אנטדעקונג דער מיט
ליטעראטיי נאציאנאלער רער פון צווייג וויבטיקער א געווארן איז און
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פוילן אין ישובים ערשטע די .35
 נאענטע די אין לויפן מען פלעגט דייטשלאנד אין צרות די פון

 גאנצע זיך פלעגן קרייץ־צוגן ערשטע די נאך שוין פוילן. פון לענדער
 )פראג( בעהמען קיין לענדער, סלאווישע די אין אוועקלאזן אידן מחנות

 די אין "גרויספוילן", פון געביט דעם אויף פוילן. קיין ווייטער און
 נ־־טן3 אין שוין ישובים אירישע מיר זעען פויזן, גנעזן, קאליש, שטעט

 בא־ פירשט נרויספוילישער דער האט 1264 יאר אין יארהונדערט.
 רעכט די וועגן סטאטוט באזונדערן א ארויסגעגעבן קאליש פון לעסלאוו

 סטאטוט דעם פון לאנד. זיין אין באפעלקערונג אידישער דער פון
 אין אידן אריינצולאזן געלוינט זייער האט פירשט דעם אז זעען, צו איז
 זיך מיט אריינברענגען וועלן זיי אז דערווארט, האט ער לאנד: זיין

 צאלן וועלן זיי קרעדיט, רעם מאכן לעבעדיק און קאפיטאל סך א
 רעגירונג דער סומעם גרויסע פארלנוען פירשט, דעם שטייערן הויכע

 האנדל פירן וועלן זיי באפעלקערונג; קריסטלעכער דער קלענערע און
 דערפאר קליינבירגער. רעם און פויער דעם פארדינען צו געבן און

 האט און ווילן זיי ווי געשעפטן פירן אידן ערלויבט באלעסלאוו האט
 קהילות; זייערע פון פארוואלטונג דער אין פרייהייט פולע געגעבן זיי
 מאכן פארבאטן האט און אנפאלן קעגן שוץ צוגעזאגט זיי האט ער

 אז אידן, א קעגן פראצעס א פארפירן צו אויף בלוט־בילבולים; זיי אויף
 בא- א זיין געדארפט האט קינד, קריסטלעך א געהרגעט האט ער

. אידישע דריי און קריסטלעכע דריי עדות, זעקם פון שטעטיקונג
 האט באלעסלאוו וואס פריווילעגיעם, און פרייהייטן די קעגן

 קא" די פראטעסטירט האבן באפעלקערונג, אידישער דער געגעבן
 שטאט שלעזישער דער אין פארזאמלונג זייער אויף נלחים טוילישע
 די אז באשלום, א אננענומען האט פארזאמלונג די (.1265) ברעסלוי

 דעם שארן אגרויסן ברענגען קענען פוילן אין ישובים אידישע נייע
 אידן אז דעם, וועגן זארגן מען דארף דערפאר און גלויבן קריסטלעכן

 זאלן וואס גאפן, באזונדערע אין קריסטן, פון אפגעזונדערט לעבן זאל
 געצייכנט זיין אויך דארפן אידן • מויער; א מיט ארומנעצוימט זיין

 אויפן הערנער מיט הוט שפיציקן א למשל, קליידער, באזונדערע דורך
 אויף זאל מען באמיט, ניט זיך האבן נלחים די וויפיל אבער קאפ.
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 דאך פוילן פון הערשער די האבן קין־צייכן, א ארויפלייגן אידן רעם
 געהאט האבן זיי ווייל באפעלקערונג, אידישע די געשיצט שטענדיק

נוצן. עקאנאמישן גרויסן א איר פון
 דער אין פוילן אין אידן צאל די פארמערט זיך האט באזונדערם

 וואס (,1370—1333) ן ם י ו גר עם ד ר י מ י ז א ק קיניג דעם פון צייט
 פלעגט ער מלוכה. פוילישע די פארשטארקט און פאראייניקט האט
 זאלן זיי כדי אידן, דייטשע און דייטשן לענדער זיינע אין צולאזן נערן

 ארויסגעגעבן האט ער האנטווערק. און האנדל רעם פארגרעסערן
 צייט, יענער צו גראד פוילן. גאנץ אין אידן פאר געזעצן גינסטיקע

 מאסן געטאן שאט א זיך האבן טויט", "שווארצן שרעקלעכן רעם נאך
 )פויזן גרויספוילן חוץ פוילן. קיין דייטשלאנד פון עטיגראנטען אידישע

 הויפט" רער אין נעבילדעט ישובים אידישע זיך האבן קאליש( און
 אנדערע און לעמבערג אין קראקע, אין מלוכה, רער פון שטאט
 טובות, אידן געטאן האט קאזימיר אז דערציילט, מען שטעט. גרויסע

 טאכטער א תרקע, ם א געליבטע אידישע א געהאט האט ער ווייל
 באציאונג נוטער קאזימירם פון סיבה אמתע די אבער שניידער; א פון
 געקענט ניט האט פויערים פון לאנד א אנדערע: אן געווען איז אידן צו

 קלאם דעם און הענדלער, און האנטווערקער פון קלאם א אן אויסקומען
אידן. און דייטשן אנגעפארענע געבילדעט האבן

 מיט פאראייניקט פוילן זיך האט יארהונדערט ־טן14 פון סוף צום
 פוילישער דער פון חתונה דער דורך טע י ל לאנד שכנישן דעם

 (.1386) יאגעללא פירשט ליטווישן דעם מיט יאדוויגא פרינצעסין
 פארוואלטונג די איבערגעגעבן יאגעללא האט פוילן, פון קיניג א נעווארן

 וויטאווט גרויספירשט דעם שוועסטערקינד, א זיינעם ליטע אין
 געלאזט זיי האט אידן; צו נוט זייער געווען איז וויטאווט )וויטאלד(.

 רעכט זיי געגעבן טראק, און גראדנע בריסק, שטעט זיינע אין ווא-וינען
 אפילו האט ער ערד־באזיץ; און האנטווערק האנדל, פרייען אויף

 אין באזעצט זיי האט אידן, קאראאימישע קרים דער פון ארויסגערופן
 איז אזוי פריווילעניעס. באזונדערע זיי געגעבן און טראק שטאט רער
 האבן דא פוילן. אין ווי בעסער נאך געווען לאגע אידישע די ליטע אין
 אין אידן. קענן אגיטירן אנגעהויבן ווידער נלחים פאנאטישע די

 בילבול, נארישן א אויסגעטראכט פויזן אין זיי האבן צייטן יאגעללאם
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 פאר" און קירך א פון ברויט" "הייליקן דעם געשטאכן האבן אידן אז
 פרנסים דרייצען און רב רעם געכאפט האט מען גרוב; א אין יוארפן

 גלח א האט קראקע אין (.1399) פארברענט זיי און קהילה דער פון
 איז עם און באפעלקערונג אידישער רער אויף הטון רעם אנגערייצט

 ליטווישער און קיניג פוילישער רער (.1406) פאגראם א צ,• געקומען
 ביידע אין אידן געשיצט האט (1492—1447) 17 קאזימיר פירשט

 דעם טיט קאמף א אויפהאלטן געמוזט ער האט דערפאר און לענדער,
 שטענדיק האט וואם אלעפניצקי, קאררינאל און בישאף קראקער
 זון זיין זיך האט טויט קאזיטירס נאך אבער אידן. קעגן געהעצט

 און גלחים פאנאטישע די פון איינפלום דעם אונטערגעגעבן אלעקסאנדר
 עד האט אפשר (.1495) ליטע פון אידן אלע ארויסגעטריבן האט

 קא־ דעם פערדינאנד קיניג שפאנישן פרומען דעם נאכמאכן געוואלט
 שפאניע. פון אידן די פארטריבן פריער יאר דריי טיט האט רואם טאליק,

 האט און געהאט חרטה אלעקפאנדר אבער האט ארום יאר עטלעבע אין
ליטע. קיין פארטריבענע די צוקירגערופן

 ליטע און פוילן אין ישובים אידישע געבילדעט זיך האבן אזוי
 לענדער, ביידע וואנען ביז מיטלאלטער, פון יארהונדערטן לעצטע די אין

 דער געווארן זיינען פאראייניקט, אינגאנצן שפעטער זיך האבן וואם
 געווען פריער אי! ראם ווי אייראפע, אין צענטר אידישער גרעסטער
דייטשלאנד. און פראנקרייך שפאניע,
 מאסקווער אין מזרח־אייראפע, פון לאגד גרויסן איין אין נאר

 די געווען. גארניט צייט יענער צו אידן זיינען נד, לא רום
 אוים־ לאגד אין אריינלאזן האט גל מורא האבן גרוים־פירשטן מאסקווער

 דער" מער ך נא זיך האבן זיי אידן. באזונדערס און בכלל, לענדער
 האט )קיעור זכריה איד קיעווער א איינער ווען אידן, פאר שראקן

 ליטווישע עטלעבע נאך טיט מלוכה( ליטווישער דער צו געהערט ראן
 אריינגעצויגן דארטן האבן און נאווגאראד קיין געקומען זיינען אירן
 דאזיקע די גלחים. קריסטלעכע עטלעכע אמונה אידישער רער אין

 קריסטן זיין מגדר אנגעהויבן און מאסקווע קיין געקומען זיינען נלחים
 האט מען וואם פעקטע, רופישע א געבילדעט זיך האט עם (.1480)

 דעד )"זשידאווסטוואויושציע"(. קריפטך "פאראידישטע גערופן זי
פון פירער די כאפן געהייסן האט 1ז! איוואן גרויפפירשט מאסקווער
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 איוואן ווען שפעטער, (.1504) זיי פארברענען און סעקטע רער
 *גרענעץ ווייסרוסישע די פוילן ביי אפגענומען האט שרעקלעכער", "דער

 און ווייב טיט אידן דארטיקע אלע געהייסן ער האט פאלאצק, שטאט
 וועלן וואם די, אויסער דווינא, טייך דער אין דערטרינקען קינד

 האבן געוואלט ניט האט ער (.1563) גלויבן קריסטלעכן רעם אננעמען
 האט אן צייט יענער פון אידן. טיט שמאט א מלוכה זיין אין
 יאר, הונדערט צוויי ך נא רוסלאנד אין וואוינען אידן געלאזט ניט מען
 איט־ רוסישער גרויסער דער אין ווען יארהונדערט, ־טן18 פוף ביזן

 אנדערע און ליטע אוקראינע, ווייסרוסלאנד, גאנץ אריין זיינען פעריע
איינוואוינער. אידישע מיליאן א טיט פוילן פון טיילן

מיטלאלטער אין לעבן־שטייגער אידישער .36

 זיך האט יארהונדערט, ־טן15 סוף ביז מיטלאלטער, שפעטן אין
 אין סדר פעסטער א אויפגעשטעלט אייראפע פון לענדער אלע אין

 לעבן־שטייגער דער איז אומעטום ניט לעבן. אידישן אינעווייניקסטן
 מאסן אידישע די האבן גרונד אין אבער פרטים, אלע אין נלייך געווען

 אויסערלעכע די צו צופאסנדיק לעבן, אייגנארטיקן אן געפירט אומעטום
באדערפענישן. גייפטיקע און נאציאנאלע זייערע אומשטענדן

 רער אין ארויסגעוויזן ערשטנם זיך האט צופאסונג־פראצעם דער
 אידישע דאס האט פעלקער, פארשיידענע צווישן צעווארפן .ך א ר פ ש

 האט מען אוטגאנג־שפראך. איינציקע איין האבן געקאנט ניט פאלק
 געווען איז וואס פוילן, אין אויך און דייטשלאנד אין דייטש נערעדט

 פראנצויזיש שפאניע, אין שפאניש אידן, דייטשע אנגעקומענע טיט פול
 האבן לאנד יעדן אין אבער איטאליע; אין איטאליעניש פראנקרייך, אין

 ווארט״מא־ אייגענעם פיל שפראכן דאזיקע די אין אריינגעפירט אידן
 נאציאנאלער דער — שפראך העברעאישער דער פון ווערטער טעריאל,
 לי־ און שול־לערנען פון מנהגים, רעליגיעזע און תפילות פון שפראך

 פון שפראכן, אידישע געמישטע באשאפן זיך האבן אזוי טעראטור.
 • ש ט יי ד די צוויי: אנטוויקלט באזונדערם זיך האבן עם יועלכע

 פאר־ זיך האט ערשטע די שפאניש־אידישע. און אידישע
 דייטשלאנד, פון אידן הייסט ראם אשכנזים, די צווישן שפרייט
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 שפעטער "לשון־אשכנז", נעהייסן דעתם האט און פוילן, און עסטרייך
 די צווישן פארשפרייט גערוען איז וואס צווייטע, די אידיש. פשוט

 הייסט דאס "לאדינא", געהייסן האט אידן, שפאנישע די ספרדים,
 שפראך• לאטיינישער דער פון צררייג א איז שפאניש ווייל לאטיין,
 העברעאישע די געהערשט אלץ נאך האט ליטעראטור דער אין נרופע.

 די אין אויך שרייבן אנגעהויבן מען האט צוביסלעכווייז אבער שפראך,
 ווייבער, און לייט פשוטע פאר באזונרערם אומנאנג־שפראכן, געמישטע

 שרייבן ראם פלענט מען העברעאיש. פארשטאנען נענוג ניט האבן וואם
 די העברעאיזירט מען האט ארום אזרי און אותיות העברעאישע מיט

 ליטערארישן מין אזא מען האט שפעטער פארם. דער אין אויך שפראך
 האט אזוי אשבנזים. די ביי "עברי־טייטש" גערופן כתב און לשון
 *בא זיין עלעמענטן אייגענע און פרעמרע פון געשאפן זיך פאלק דאם

 די מיט זיף צונויפמישן דערלאזט ניט אים האט וואס שפראך, זונדער
פעלקער. ארומיקע

 )שפעטער קווארטאל" "אידישער דער אדער נאם" "אידישע די
 פון איינוואוינער אידישע די אפגעצוימט האט שטעט די אין "געטא"(

 באזונדערע אין געוואוינט אידן האבן צוואנג דורך נאר ניט דרויסן.
 *נא איין מענטשזפון נעוואלט. אלייןדאס זיי אפטהאבן נארווייל נאמן,

 און פרעמד געווען זיי צו זיינען ארומיקע די וואם משפחה, ציאנאלער
 צו נאענט צוזאמען, לעבן באדערפעניש א נעשפירט האבן פיינדלעך,

 רער פון פירער אנדערע און רבנים זייערע בתי־מדרשים, און שולן זייערע
 פון אפנעצוימט נעווען שטאט פון טייל אידישער דער איז אפט קהילה.

 געהאט האבן גאסן די אדער וואנט, געמויערטער א מ'ט גוישן דעם
 דער־ און פארשליסן נעקאנט האט מען וואם זייטן, ביידע פון טויערן

 אייג• ניט האט דאם מאסן. פיינדלעכע פון אנפאלן קענן זיך צןזש מיט
 רעזי• פויפסטלעכער דער אין פאגראם. א לן פ אידן נעראטעוועט מאל
 אויף געטא פון טויערן די צושליסן פאליציי די פלענט ם י רן דענץ
ארויסלאזן ניט און אריינלאזן ניט קיינעם פלענט מען נאכט; דער

 די שול, די געשטאנען איז קווארטאל אידישן פון צענטר אין
 שיל ווארט דאם באנוצט מען האט פאלק־שפראך רער אין סינאנאגע.

 וואו הויז, א פאר זאכן: פארשיידענע צוויי פאר בית־מדרש אדער
מען פלעגט אפט לערנט. מען וואו הויז, א פאר און דאוונט, מען
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רוים אין "געטא" אלטע דאס .35

ג־:ס" "יידישע די .36
פראג אין

 איד גאח" "יידישע די .37
שטאט דייטשער א
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 אזא סינאגאגע; דעו־ אין ארימע, באזונדערם קינדער, לערנען טאקע
 שטאט דעד פון רב דער "תלמוד־תורה". געהייסן שפעטער האט שול

 לעקציעס תלמודישע זייערע לייענען פלעגן פריוואט־געלערנטער א אדער
 אבער דאווענען נאכן סינאגאנע רער אין אויך עולם עלטערן אן פאר
 חדר" א לערנהייזער: באזונדערע גערוען זיינען קהילות גרעסערע די אין

 טען פלענג חדר אין בחורים. פאר "ישיבה" א און קינדער פאר
 פינף די ) חומש פארטייטשן העברעאיש, לייענען קינדער די לערנען
 פוגם נמרא און רש״י פון פירוש דעם טיט תורה( דער פון ביכער
 דריי־ פון עלטער אינגלעך פירוש. זעלביקן דעם טיט אויך בבלי תלמוד

 ישיבה, דער אין "מפרשים" אלע מיט תלמוד לערנען פלעגן יאר צען
 נאטורוויסג־ ווי וויסנשאפטן, אנדערע אקאדעמיע. תלמודישער דער

 רע־ אזעלכע אין מען האט שפראבן, פרעמדע מאטעמאטיק, שאפט,
 "חכמות די זיינען אשכנזים די ביי געלערנט; זעלטן שולן ליגיעזע

 מיידלעך פארבאטן. שטרענג געווען וויסנשאפטן( )זייטיקע חיצוניות"
 געלערנט זיי האט מען שולן; אין לערנען נארניט במעט מען פלענט

 געווען אבער זיינען עם חיים. דער אין "עברי" לייענען און דאווענען
 האבן און געלערנט פיל אליין זיך פון האבן וואס פרויען, און מיידלעך
אידיש. אדער העברעאיש אין ספרים אלערליי נעלייענט
 גלייכבארעכטיקט נעווען פרוי די איז פאמיליע דער אין הויז, אין

 פא־ )א ביגאמיע אזיאטישע אמאליקע די איז אייראפע אין מאן. טיטן
 נעווארן, פארשוואונדן אינגאנצן פרויען( צוויי מיט מאן א פון מיליע

 )אויבן, נרשום רבי רב מאינצער פון חרם דעם נאך באזונדערם
 פאר" א "שדכן", א דורך האבן חתונה פלעגן יוננעלייט (.28 קאפ.

 זיך פלעגט חתן דער עלטערן; זייערע און חתן־בלה צווישן מיטלער
 אפן טען האט ליבע ווענן אבער חתונה, דער פאר בלה דער טיט זעען
 נאר מאכן חתונה עלטערן די פלענן אמאל, ווי אזוי רעדן. געטארט ניט

 )אויף קעסט" אויף זיי "האלטן און יאר, 18 ביז 15 פון קינדער, יוננע
 געקאנט האט פאר־פאלק יוננע דאס ביז יאר, עטלעכע קאסטן( זייערע
 פרנסות אידישע דעמאלטיקע ווענן פרנסה. זעלבשטענדיקע א קריגן
 האנטווערק קליינהאנדל, אפטער נרויסהאנדל, זעלטן שוין: מיר דוייסן

 קהילה־פראפעסיעם: נעווען נאף זיינען עם געשעפט. קליין־קרעדיט און
 נעהאלט באקומען האבן יואס חזנים, שוחטים, מלמדים, דינים, רבנים,
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 נים רבנים האבן פריער לייט. פריוואטע פון אדער קהילות די פון
 געהאלטן רבנות האט מען ווייל קהילה, רער פון שכירות באקומען

 אויפ" געמוזט מען האט צייטן שלעכטע די אין אבער ערן־אמט, אן פאר
געהאט. ניט פרנסה אנדער קיין האבן וואס "כלי־קודש", די האלטן
 שטארקסטע די געווען איז קהילה, די געמיינדע, אידישע די

 אין פאלק פון טיילן צעווארפענע די געשיצט האט וואס פעסטונג,
 האט מען וואט איד, געפייניקטער און פארפאלגטער דער לענדער. אלע
 אין זיך האט געזעלשאפט, קריסטלעכער דער פון אויסגעשלאסן אים
 ער איז דא מלוכה: קליינער אייגענער אן אין ווי געפילט קהילה זיין

 זיינע געפאלגט געזעלשאפט, אייגענער זיין פון מיטגליד א געווען
 האט ער אייגן־געזעצלעך; "אווטאנאם", געלעבט געזעצן, אייגענע
 קהילה• דעם אין פירער זיינע געוויילט זעלבסטפארוואלטונג, זיין געהאט

 אינ• פארשיידענע אין גבאים און רבנים ד;ינים, פרנסים, זיינע ראט,
 רינגל איין נאר איז קהילה זיין אז געוואוסט, האט ער סטיטוציעס.

 און שמעט אנדערע אין עקזיסטירן וואס קהילות, פון קייט דער אין
 פאלק. אירישע ראם אוים זיי מאכן צוזאמען וואם און לענדער אנדערע

 ארימער רער באדייטונג. סאציאלע גרויסע א געהאט אויך האט קהילה די
 שלעכטער א אין פאלן לאזן ניט אים וועט מען אז געוואוסט, האט איד

 גע• האבן וואם "גבאי־צדקה", אירע געהאט האט קהילה יעדע צייט.
 וואס בעלי־בתים, פארארימטע פארמעגלעכע. ניט פאר געלט זאמלט

 שטילער• געשטיצט מען האט צדקה־געלט, נעמען געשעמט זיך האבן
 אין צדקה־פינקסים. די אין נעמען זייערע פארצייכענענדיק ניט חייט,

 פאר חברות פארשיידענע געווען זיינען שטעט גרעסערע די
 "גמילות־חסדים" פאר וזכרה א חילף: גייסטיקער און מאטעריעלער

 קראנקע באזארגן פאר — ״ביקור־חולים" קרעדיט, אומזיסטן אדער
 ארימע פאר שולן שטיצן — ״תלמוד־תורה" רפואות; און רופא א מיט

 האט קהילות פון ארגאניזאציע די חברות. אזוינע נאך און קינדער,
 געווארן שפעטער איז וואס פוילן, אין אנטוויקלט ברייט באזונדערם זיף

(.39 קאפ ))ווייטער, אייראפע אין צענטר אידישער גרעסטער דער
 אויפ• גוטער און מאראל פאר ביכער — ״מוסר־ספרים די פון
 אין אפט צייט, יענער אין געלייענט האבן לייט פשוטע וואס פירונג,

)"אורחות־צדיקים", ארינינאל העברעאישן פון איבערזעצונג אידישער א
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 פארשטע• וועלכע זעען, צו איז "מנורת־המאור"(, קטן׳/ "ספר־חפידים
 פון באקיטען מאפע אידישע די האט מענטשן און דועלט וועגן לונגען
 וויכטיקסטע די געווען זיינען גערעכטיקייט און ערלעכקייט פירער. אירע

 מענטש זינדיקער א איינער מעשה. אזא דערציילט האט מען געבאטן.
 געבאטן נאטם איך האב היינט ביז געזאגט: און רב צום געקומען איז
 אלע מאן ווייטער וועל איך אז צוזאגן, ניט קאן און געפאלגט ניט

 אים האט רב דער טאן. זי איך וועל — מצווה איין נאר מיר גיט מצוות;
 ניט ליגן קיין קיינמאל וועסט דו אז צו, מיר זאג גוט, געענטפערט:

 צוגעזאגט האט מענטש דער דיר. פון ניט איך פאדער מער — זאנן
 וואו אהויז, דערזעען ער האט וועג אין אוועקנעגאנגען. איז און

 האט אים און זאבן, מיאוסע אפגעטאן און געשיכורט האבן מענטשן
 געטאן: טראכט א ער האט דא אבער אריינניין; אהין פארוואלט זיך
 האב וואם פרענן, מיך וועלן פריינד מיינע אז זיין, וועט וואס און
 זאגן מוזן דאך זיי איך וועל הייזל, פריילעכן דעם אין געטאן איך

 יצר״הרע דעם געווען נובר ער האט ניט. איך טאר דאם און ליגן, א
 ער וואו הויז, א אין אריין ער איז דערנאך ווייטער. אוועק איז און

 צונעטען, געקאנט האט ער וואם צירונג, טייערע און גאלד דערזעען האט
 זיך צו געזאגט ווידער ער האט דא אבער זעען; ניט זאל קיינער אז

 ראם האסטו וואו פרעגן, מיר ביי שפעטער וועט מען אז און אליין:
 ניט דאם טארפטו — ליגן, א זאגן מוזן ראך וועסטו גענומען, אלץ
 נאך און עבירה, אן פון אפגעזאגט ווירער זיך מענטש דער האט אזוי
 האט ער וואס דעם, צוליב נאר טאן אזוי געמוזט ער האט מאל פיל

ליגן. קיין זאגן ניט צוגעזאגט
 פון טופר־פפרים די אין געפינען מען קען נעדאנקען קלוגע סך א
 אבער וויפנשאפט, זוכט ער זמן כל קלוג איז מענטש "דער צייט. יענער

 "פארוואס — אלץ״. שוין ווייס ער אז מיינט, ער ווען נאר, א ווערט ער
 גע־ ווייל פארקערט? :יט און לייט רייכע צו אנקומען געלערנטע מוזן

 פאת רייכע די אבער רייכקייט, פון ווערט דעם פארשטייען לערנטע
 האט חכם א איינעם "ביי — וויפנשאפט״. פון ווערט דעם ניט שטייען

 יענעם, נעענטפערט: ער האט ליב? מער האפטו וועמען געפרענט: מען
 האב איך וועמען יענעם, מער נאך און טובה, א געטאן מיר האט וואם

טובה". א נעטאן
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לענדער אנדערע און טערקיי דער אין ספרדים די ,37
 פארטוגאל, און שפאניע פון אידן ארויסנעטריבענע די ספרדים, די

 פון טייל גרעסטער דער לענדער. פארשיידענע אין באזעצט זיך האבן
 טלוכה, מוסולטענישער א יי, רק טע דער אין באזעצט זיך האט זיי

 פריער־ רער פון ארט אויפן צייט יענער צו געגרינדעט זיך האט וואס
 די ביי אפגענומען טערקן די האבן 1453 יאר אין ביזאנטיע. דיקער

 טערקישע קאנסטאנטינאפאל; הויפטשטאט זייער ביזאנטיער
 פון האלבאינזל. באלקאנישן אויפן הערשער געווארן זיינען סולטאנען

 דער צו פריינדשאפט ארויסגעוויזן הערשער נייע די האבן אן אנהויב
 וואס שפאניע, פון ארויסנעטריבענע די און באפעלקערונג, אידישער

 לאז א זיך האבן פאנאטיזם, קריסטלעכן דעם פון געליטן פיל אזוי האבן
 י,־עלן מוסולמענער די טיט אז האפענונג, דער טיט טערקיי קיין געטאן

 ספרדים געבילדעטע די קריסטן. טיט ווי צונויפלעבן בעסער זיך זיי
 און קאנסטאנטינאפאל אין !ם, ביים שטעט נרויסע די אין דא, האבן

 יפן־א האגד-. נעפירט האבן זיי געשעפטן; נרויסע געמאכט סאלאניק,
 האנטווערק טיט פארנומען זיף האבן לענדער, פארשיידענע טיט ם2

 אין ביקסן שיספולווער, פאבריצירן טיט באזונדערם טעכניק, און
 וראם באיאזעט, סולטאן דער ארמיי. טערקישער דער פאר הארמאטן

 האט שפאניע, פון עטיגראנטן אידישע אלע אריינלאזן געהייסן האט
 פער• קיניג שפאנישער רער איז, ער נאר א פאר "וואם געזאגט: אמאל

 אץ לאגד זיין געמאכט ארים אידן ארויסטרייבנדיק האט ער דינאנד!
לאגד". אונזער געמאכט רייך

 שפאגיע פון עמיגרירן אנגעהויבן האבן אידן פארטריבענע די ך נא
 •ואס ן, ע נ א ר א מ געבליבענע דארטן די פון פיל אויך פארטונאל און

 אין אינקוויזיציע. שרעקלעבער דער פון אויסהאלטן געקענט ניט האבן
 פרייע געוואי־ן ווידער אידן באהאלטענע אמאל די זיינען טערקיי דער

 קאג־טאג" אין קהילות ספרדישע די קהילות. אידישע פון טיטנלידער
 שטעט באלקאנישע אנדערע און אדריאנאפאל סאלאניק, טינאפאל,

 יאר׳ ״טן16 פון העלפט ערשטער דער אין צעוואקסן ברייט זיך זיינען
 טייזנט דרייסיק ארום געלעבט האבן הויפטשטאט רער אין הונדערט.

 געטיילט זיך האבן ספרדים די סינאגאגעם. 44 געהאט האבן וואם אידן,
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 )לאגדם- נעקוטען זיינען זיי וואנען פון ערטער די נאך נרופעס אויף
 "אראגא" אן קהל", "קאסטילישער א גערוען זיינען עם מאנשאפטן(:

 בארסע־ קארדאווער, טאלעדער, אויך "פארטוגעזישער", א נישער",
 שפאניש דך צווישן גערעדט האבן אלע זיי ג. ד. א. לאנדסלייט לאנער
 שפראך דער אין אבער היים; אלטער דער אין ווי פארטוגעזיש, אדער
 שפעטער זיך האט אזוי און ווערטער, העברעאישע פיל אריין זיינען

 אויף לארעא, אדער שפראך "שפאניאלישע" געטישטע די געשאפן
 ביז נאך רעדן אזיע אין און באלקאן־לענדער די אין ספרדים די וועלכער
 געווען נאך זיינען קהילות ספרדישע גרויסע די חוץ טאג. היינטיקן

 בי- אלטגעזעסענע פון קהילות קלענערע אויך שטעט דיזעלביקע אין
"אשכנזים" אדער אידן דייטשע פון און )"ראמאניאטן"( אידן זאנטישע

 זיינען טלובה טערקישער טעכטיקער דער פון םולטאנען ערשטע י*י
 ארצטן אידישע הויף ביים געהאלטן האבן *זי ליבעראל. געווען נאך
 בא• באזונדערם איז דיפלאמאטן אזעלכע פון איינער דיפלאמאטן; און

 טאראנישער רייכער א ,א י ש נ יוסף געווען איז דאם געווארן. רימט
 האט און פארטוגאל פון משפחה זיין טיט אנטלאפן איז וואס באנקיר,
 שולטאן רעד קאנסטאנטינאפאל. אין האנדל-געשעפטן גרויסע געפירט

 האט אזוי און פינאנץ־מאן, אלם געשעצט זייער אים האט סולייטאן
 רע־ טערקישער דער אויף איינפלוס שטארקן א געקראגן נשיא ייוסף

 איינצושטעלז כדי איינפלום זיין באנוצט ער האט מאל עטלעכע גיריעג.
 קריסטלעכע די אין מאראנען, די ברידער, פארפאלגטע זיינע פאר זיך

 סוליימאנס באפריינדעט זייער געווען איז נשיא יוסף מיט לענדער.
 פאטערס זיין נאך סולטאן נעווארן איז ער ווי באלד און ׳11 סעלים זון,

 הויף־דיפלאמאט. זיין געווארן פינאנסיסט אידישער דער איז טויט
 נאקסאס אינזל שיינעם דעם געשענקט אים האט סולטאן נייער דער
 פון "הערצאג טיטול דעם מיט גריכנלאנד( )ארוס ים עגייאישן אין

 רעם טיט צוזאמען געפירט האט הערצאג אידישער דער נאקסאם".
 האבן אים צו טערקיי; דער פון פאליטיק אויסערלעכע די גרויס-ווידר

 קאג־ אין טלוכות קריסטלעכע פון באטשאפטער די אנקומען געמוזט
 אנלערנען טענלעכקייט די נעהאט אפט האט ער און סטאנטינאפאל,

 ווענעציע. אדער שפאניע ווי לענדער, אידנפיינדלעכע פון רעגירונגען די
 בריוו זייערע אין האבן הערשער אנדערע און פוילן פון קיניג יער
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 דעם און וויזיר דעם זאל ער כדי דיפלאמאט, אידישן דעם נעחנפעט
 רעם נאך מלחמה־יארן. יענע אין זייט זייער אויף צוציען סולטאן

 פא־ פון דערווייטערט נשיא יוסף זיך האט פעלים סולטאן פון טויט
 אין פארבראכט ער האט לעבן זיין פון יארן לעצטע די ליטיק.

 וואס געלערנטע, אידישע פון געזעלשאפט דער אין פאלאץ, זיין
.1573 יאר אין געשטארבן איז ער געלט. זיין טיט געשטיצט האט ער

 אי• חרובער לאנג שוין דער אויפגעלעבט האט צייט יענער אין
 פריער איז וואם לאנד, הייליקע דאם ע. נ י ט ס ע ל א פ אין ישוב רישער

 איז סולטאנען, עניפטישע די פון הערשאפט רער אונטער געשטאנען
 אייג• האט וואס מלוכה, טערקישער דער פון אפראווינץ געווארן
 די געטאן לאז א זיך האבן אהער (.1517) עגיפטן אויך גענומען

 טבריה, צפת, ירושלים, שטעט וויסטע די אין וואנדערער. ספרדישע
 עטלעבע צו נאר אראבער צווישן געלעבט פריער האבן עם וואו חברון,

 פון אנגעקומענע מאסן גרויסע באוויזן זיך האבן משפחות, אידישע
 פאלעס־ רבנים. מיט ישיבות סינאגאגן, קהילות, גענרינרעט און אייראפע

 רבנים דארטיקע די און צענטר, גייסטיקער א געוואק מיטאמאל איז טינע
 אין ינדן גו וועלן זיי וואס סנהדרין, נייעם א וועגן געטרוימט האבן

 גלות־לענדער. אלע פאר נעזעצן ארויסגעבן וועט וואם און לאנד הייליקן
 צפת. שטאט רער אין געווען איז רבנים פון קיבוץ גרעסטער דער

 יוסף ערוך", "שולחן פון מחבר בארימטער דער געלעבט האט דא
 געזעצ• אלטן צום פירוש לאנגן א געשריבן האט קארו )קארא(. ו ר א ק

 איי• אן פארפאסט ער האט דערנאך און יוסף"( )"בית "טורים" בוך
 צוגעגרייטער "א — ערוך" ״שולחן נאמען דעם מיט געזעצבוך, גענעם
 כוך ראם אלעמען. פאר פארשטענדלעך איז וואם בוך, א ה. ד. טיש",

 חיים", "אורח "טורים": אין ווי טיילן, פיר דיזעלביקע פון באשטייט
 אים אין פאפולער. מער געשריבן איז עם אבער וו., א. א. דעה" "יורה
 אנגע־ זיך האבן וואם מנהגים, און דינים אידישע אלע אריין זיינען

 דער רבנים. לעצטע די צו ביז צייט תלמודישער רער פון זאמלט
 איז (,1564) ווענעציע אין געדרוקט זיך האט וואס ערוך", ״שולחן
 נאכן "לעבן וועלט. אידישער גאנצער רער אין אנגענומען געווען
 גע• זיין טריט יעדן אויף געהייסן שפעטער האט — ערוך" שולחן
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 אן אויסמיידן ארער מצוה א טאן מנהג, א ארעד דין א מיט בעדן
עבירה.
 טיט אפגעגעבן פיל זייער זיך האבן צייט יענער פץ רבנים די
 (,1559) איטאליע אין געדרוקט געווען איז וואס ״זוהר׳/ דער קבלה.

 האט מען ביבל; מיסטישע צווייטע מין א בוך, הייליק א געווארן איז
 יעדן אין סודות געטלעכע אויפגעדעקט און פירושים געשריבן אים צו

 יצהק מקובל גרויסער דער ארויסגעטראטן איז צפת אין ווארט.
 )רבי י ר" א גאמען געקירצטן דעם מיט באקאנט איז רואם ,לוריא

 מיט ארומגיין פלעגט קדוש, א ווי געלעבט האט ער אשכנזי(. יצחק
 בא־ ,תפילות זאגן און קברים״ "הייליקע די איבער תלמידים זיינע

 מחבי־ כלומרשטן דעם יוחאי, בר שימעון רבי פון קבר אויפן זונדערם
 טראכטן שטענדיק מען פלעגט קרייזן דאזיקע די אין "זוהר". פון

 טאג פון ווארטן אים אויף דארף מען וואם המשיח", "מלך דעם וועגן
 פאלק דאס אויסלייזן קומען גיכער וואם זאל משיח רער כדי טאג. צו

 זיין מען דארף — אר"י געלערנט האט אזוי — גלות פון ישראל
 פאסטן אפט דארף מען וועלט; יענער וועגן טראכטן און פרום שטרענג

 •המקדש פית חורבן אויפן תפילות די אין קלאגן גוף, דעם פיייניקן און
 אד"? רער קבלה־ספרים. אנדערע און "זוהר" אין זיך פארטיפן און

 גאנצע א אויפגעשטעלט האט (,1572) געשטארבן יונגערהייט איז וואם
 אסיסטעם געשאפן האבן וואס נאך(, און וויטאל )חיים תלמידים ריי
 פאר־ מיסטישע אריינגעבראכט האבן זיי קבלה"; "פראקטישער פון

 דער צו געבראכט שפעטער האבן און גלויבן אידישן אין שטעלונגען
שבתי־צבי. פון באוועגונג משיחישער גרויסער

 דער אין אומעטום געטראגן זיך האט משיחן נאך בענקעניש א
 זיינען וואם ספרדים, די גירוש־ספרד. נאכן צייטן די אין לופט

 אברבגאל, יצחק פון פירונג דער אונטער ע י ל א ט י א קיין געקוטען
 פון סוף דער "קץ", דער אז געדאנק, דעם מיט געטרייסט זיך האבן
 האט טעאלאג, גרויסער דער אליין, אברבנאל נאענט. שוין איז גלות,

 גרונד אויפן באווייזן צו א.( א. )"ישועות־משיחו" ביכער דריי פארפאסט
 אדטע "י אז צייטרעכענונגען, פארשיידענע און ךניאל" "ספר פון

 די געהייסן האט )"אדום" יאך מס1אד פון באפרייונג וועגן נביאות
 האט 1524 יאר אין ווערן. מקויים אינגעכן וועלן וועלט( קריסטלעכע
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 פין איד א איינער באוועגונג. משיחישע א אנגעהויבן איטאליע אין זיך
 רוים קיץ אץ ווענעציע קיין געקומען איז ובני, א ר דויד אזיע,

 באפרייען וועגן אונטערהאנדלונגען פויפסט רעם טיט געפירט האט און
 אידישע פון הילף יער טיט הערשאפט טערקישער פון פאלעסטינע

 טאראן יונגער א פארבונדן זיך האט ראובני רעם טיט סאלדאטן.
 און פארטונאל פון אנטלאפן איז וואם )מאלכא(, מולנו שלוטה

 פאלעסטינע, און טערקיי דעד אין וואנדערונגען יאר פאר א נאך איז,
 וועגן פויפסט טיטן געשמועסט אויך האט ער רוים. קיין געקוטען

 טו" פון לאנד הייליקע ראם באפרייען צו פלאן אפאנטאסטישן עפעש
 דייטשן צום פלאן אזא טיט געקוטען אפילו איז ער הענט; סולמענישע

 איבערנענעבן און געכאפט אים מען האט דא נאר ,7 קארל קייזער
 וואם מאראן, אנטלאפענעם אן אלם אינקוויזיציע, רער פון געריכט צום

 טרוימער יונגן רעם האט מען קריסטנטום. פון אפגעזאגט זיך האט
 שטאט איטאליענישער רער אין פארברענען דורך טויט צום פארמשפט

 אין תפיסה אין אריינגעזעצט מען האט ראובני דויד (.1532) מאנטוא
 אי" די צווישן באוועגונג משיחישע די זיך האט דערמיט שפאניע.

געענדיקט. אידן טאליענישע
 אידישע די פאר צייטן שווערע אנגעהויבן זיך האבן נאכדעם

 פאר" א געפירט ראן האט קירך קאטוילישע די איטאליע. אין קהילות
 לוטערם פון אנהענגער פראטעסטאנטן, דייטשע די מיט קריג צווייפלטן

 אויך געטראפן שווער האט רעאקציע" "קאטוילישע די רעפארמאציע.
 צייט יענער ביז האט וואם איטאליע, פון באפעלקערונג אידישע די

 פויפסטן רוימישע די לענדער. אנדערע אין אידן ווי רואיקער, געלעבט
 אנדערע און רוים אין קהילות אידישע די דריקן אנגעהויבן האבן

 ממשלה, זייער אונטער געשטאנען זיינען וואס "קירכן־געביט", פון שטעט
 אץ גאסן באזונדערע אין וואוינען צו געצוואונגען אידן האט מען

 ווען קליידער. זייערע אויף לאטע", "געלע די שאנד־צייכן, א טראגן
 פון טיילן אלע ווענעציע אין אפגעדרוקט געווען זיינען עם

 געפונען אינקוויזיציע פויפסטלעכע די האט ש״ם(, גאנצער )דער תלמוד
 פאר־ געהייסן האט און קריסטנטום קעגן שטעלעס עטלעכע דארטן
 אין הייזער. אידישע אין געפינען וועט מען וואס ספרים, אלע ברענען

 שטאט״פלאץ אויפן געבראכט תלמוד פון ביכער אלע מען האט רוים
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 וואוינען זאלן אירן אז געזעץ, ראם (.1553) פארברענט דארטן און
 נאר ניט אפגעהיט. שטרענג מען האט קריסטן, פון אפגעזונדערט

 ד-אנדל" גרויסער רער אין אפילו נאר רוים, שטאט" "הייליקער דער אין
 באפעלקערונג אידישע די פארשלאסן מען האט ווענעציע שטאט

 שבת יעדן "נעטא". געהייסן האט וואם קווארטאל, באזונדער א אין
 קאטוילישע די אין קומען צו געטא־לייט די צווינגען מען פלעגט

 דער וועגן נלחים פון דרשות מיסיאנערישע העדן און קלויסטערם
 גלויבן. קריסטלעכן פון הייליקייט דער און אידישקייט פון נישטיקייט
 זאלן צוהערער געצוואונגענע די אז געגעבן, אבטונג האבן אויפזעער

 העדן צו ניט בדי אויערן די פארשטאפן ניט און שלאפן ניט דערביי
 קינדער אידישע שלעפן געוואלט מיט מען פלעגט אפטמאל דרשה. די

 .יינען וראם מאראנען, שמד. צום נויטן און "משומדים־הייזער" די אין
 שטעט, פויפסטלעכע די אין פארטונאל און שפאניע פון אנטלאפן

 פאר" אינקוויזיציע די פלעגט גלויבן, אידישן צום זיך אומקערן בדי
פארברענען. צום משפטן
 בא" זיך האט יארהונדערט ־טן17 פון העלפט ערשטער דער אין
 די פארטוגאל. פון עמיגראציע מאראנישע די פארשטארקט זונדערם

 די פון שפיאנאזש דעם פארטראגן געקענט ניט האבן אידן באהאלטענע
 יעדן אויף נאכגעשפירט מאראן דעם האט מען אינקוויזיציע־אנענטן.

 בדי קעלער א אין באהאלט! משפחה מאראנישע א זיך האט טריט.
 אריינרייסן אחין זיך פלעגן פסח־אוונט, א אין סדר דעם אפצוריכטן

 אינק" דער פון תפיסות די אין יונג, און אלט אלעמען, שלעפן און שפיאנען
 בלוט" אן "טויט דער נעווארט שוין האט זיי אויף וואו וויזיציע,

 פון $קן אלע אין צולאפן זיך מען איז האלץ־הויפן. דער — פארגיסן"
(.38 בילד )זע וועלט דער

 רעטונגס• די "עיר־מקלט", רואיקסטע די איז מאראנען די פאר
 זיך האט האלאנד האלאנד. אין ם א ד ר ע ט ם ט א געווארן שטאט,

 הערשאפט שפאגישער דעי פון באפרייט אליין יארהונדערט ־טן16 סוף
 שפאניע פון מאראנען פארפאלנטע די זיך צו אריינגעלאזט האט און
 אידישע גרויסע א געבילדעט זיך האט אמסטערדאם אין פארטוגאל. און

 ררוקעריי העברעאישע א שולן, מיט "חכמים", אדער רבנים מיט קהילה
 קהילה דער אין "חכמים"• די פון איינער קולטור־אנשטאלטן. נ$ך און
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 געשריבן האט וואם ,ל א ר ש י ״ ן ב מנשה בארימטער דער געווען איז
 שפראכן: דריי אין פראגן פילאזאפישע און רעליגיעזע וועגן ביכער

 בץ• דאם מער איז )באקאנט לאטייניש און שפאניש העברעאיש,
 יענער צו קבלה(. און פילאזאפיע פון נעמיש א — ״נישמוז־חיים"

 געלעבט אמסטערדאם אין האבן יארהונדערט, ־טן17 העלפט צייט,
 ברוך און דאקאסטא אוריאל דענקער: אידישע פרייע די אויך
 פארטוגאל, פון מאראן נעבילדעטער הויך א דאקאסטא, א. ז נא י שפ
 צום אומגעקערט דארטן זיך האט און אמסטערדאם קיין אנטלאפן איז

ניט גלויבן אידישער רער אויך אים האט שפעטער אבער אידנטום,

סדר צום פסח מאראנען אויף אנפאל דער .38

 רעליגיעזע הארבע די אריבערטראגן געקענט ניט האט ער באפרידיקט:
 יעדן אויף געבונדן אידן דעם האבן וואם צערעמאניעס, און דינים
 קריטיק שארפע א פארטוגעזיש אויף אפנעדרוקט האט ער טריט.
 נאב־ אלם רבנים, די געזידלט האט ער וואו טראדיציע", דער "קעגן

 די האבן דאן תלטודיסטן. די פרושים, אמאליקע די פון פאלגער
 צוערשט חרם. אין דאקאטטאן אריינגעלעגט רבנים אמסטערדאמער

 שווערע א זיך אויף גענומען און רבנים די ביי מחילה געבעטן ער האט
 פארזאמלטע די און שול, דער פון שוועל אויפן געלעגן איז ער שטראף:

 אריע־ ער איז דערנאך אבער אריבערגעטראטן; אים איבער זיינען
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 רער (.1640) לעבן דאם גענומען זיך האט און שחורה מרה א אין געפאלן
 (1677 יאר אין )געשטארבן שפינאזא ברוך פילאזאף בארימטער פיל
 ווייל קהילה, אמסטערדאמער רער פון אויסגעשלאסן געררען אויך איז
 אי" נאכן געלעבט ניט און דאוונען שול אין גיין אויפגעהערט האט ער

פארשונגען פילאזאפישע אין פארטיפט זיך האט ער שטייגער• דישן

שפינאזא ברוך .40 בן־ישראל מנשה .39

 זיינע מיט וועלט גאנצער רער אויף נאמען א געמאבט זיף האט און
 "עטיק"■ און טראקטאט" "טעאלאגיש־פאליטישער רער ווערק: צוויי
 האבן )"פאנטעאיזם"( וועלט און גאט וועגן געדאנקען פרייע זיינע פאר

אפיקורס. גרויסן א פאר שפינאזאן געהאלטן אויך קריסטן פרומע
 בא־ האנדל־געשעפטן, גרויסע געפירט אידן האבן האלאנד אין
 מיט פארבונדן זיי האט דאס אמעריקע. מיט :ם־האנדל אין זונדערם

 אמעריקע. אין קאלאניעס גרויסע אירע געהאט האט וואס ענגלאנד,
 געטארט ניט גירוש אמאליקן רעם זינט אידן האבן ענגלאנד אין

 די האבן (1649) רעוואלוציע ענגלישער דער נאך אבער וואוינען,
 קראמוועלן מלוכה־פארוואלטער צום געשיקט ספרדים אמסטערדאמער

 אידישע זאל מען אויסגעבעטן האט ער און בן־ישראל, מנשה חכם זייער
 פון■ העלפט צווייטער דער אין ענגלאנד. אין ווארינען לאזן סוחרים

 ענגלישע אנדערע און לאנדאן אין געשאפן זיך האבן יארהונדערט ־טן17
 ספרדים; פון מייסטנס באשטאנען זיינען וואם קהילות, אידישע שטעט

פוילן און דייטשלאנד פון אשכנזים אויך צוגעקומען שפעטער זיינען זיי צו
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ק נ א ר פ אין ישוב ספרדישער א געבילדעט זיך האט פריער נאך
 מיטלאלטערלעכן דעם זינט וואוינען געטארט ניט האבן אידן וראו ך, יי ר

 פארטוגאל פרן מאראנען זיך האבן יארהונדערט ־טן16 אין גירוש•
 ער- רער טיט בארדא, שטאט רער אין דרום־פראנקרייך, אין באזעצט

 ווילן זיי אז אויסגעזאגט, ניט האבן זיי קיניג. פראנצויזישן פון לויבעניש
 "פאר- אדער "ניי־קריסטן" גערופן זיך האבן נאר אידן, ווערן ווידער

 האט מען און קאטאליקן נוטע פאר געהאלטן זיי האט טען טוגעזן".
 שטייגער. אידישן דעם נאך זיי לעבן שטילערהייט אז באמערקט, ניט
 אידן, באהאלטענע זיינען דאם אז ארויסגעוויזן, זיך האט שפעטער פיל
 פון ווערן פטור געקענט ניט שוין האט רעגירונג פראנצויזישע די נאר
 וואט סוחרים, גרויסע געווען אלע כטעט זיינען "פארטוגעזן" די זיי:

 טארפעל בארדא, אין האנדל דעם באלעבט געשעפטן זייערע טיט האבן
 מדינות; ווייטע מיט זיי פארבונדן און שטעט פראנצויזישע אנדערע און

 דרום־ אין האנדל גאנצער דער זיך וואלט ארויסגעטריבן, זיי מען וואלט
 שטעט די אין לאזן געמוזט זיי מען האט אפגעשטעלט. פראנקרייך

 סוף צום — קהילות. אידישע אפענע שאפן צו ערלויבן שפעטער און
 פרא־ די דייטשן די ביי אפגענומען פראנקרייך האט יארהונדערט ־טן17

 קאטוי־ דאם האט אזוי אידן. מיט פול געווען איז וואם ,ם א ז ל ע ווינץ
 אידישער דער פון אפרייניקן געוואלט אמאל זיף האט וואם לאנד, לישע

 איז עם באפעלקערונג. אידישע גרויסע א געקראגן ווידער ,,טומאה'/
 געלייזט זי האט פראנקרייך וואם "אידן־פראגע", נייע א אויפיעקומען

.1789 יאר פון רעוואלוציע דער ך נא ערשט

בארועגונג משיחישע די און שבתי־צבי .38
 פון משך אין אריבערגעטראגן האט פאלק דאס וואס צרות, די

 אויסלייזער, דעם פון דערווארטונג שטענדיקע די און יארהונדערטן,
 באוויזן זיך האט טערקיי דער אין אז דערצו, יעבראכט האבן משיחן,

 טייל גרויסער א און משיח, א פאר נעהאלטן זיך האט וואם מענטש, א
 גאולה די אז געגלויבט, האבן לענדער פארשיידענע אין פאלק פון

שוין. קומט
 טערקישער דער אין מען האט יארהונדערט ־טן17 פון מיטן אין
 • שבתי מאן יונגן א וועגן גערעדט פיל )איזמיר( סמירנא שמאט
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 זיך האט און אר״י פון קבלה דער אין פארטיפט זיך האט וואס צבי,
 יס"1א דער פאר אויפצוטאן עפעס באשערט איז אים אז איינגערעדט,

 פון קרייז א געבילדעט זיך האט אים ארום פאלק. אידישן פון לייזונג
 זיך תעניתים, געפאסט קבלה, געלערנט אים ביי האבן וואם יונגעלייט,

 אראפ" כדי תפילות, מיסטישע געזונגען און ם2 אין געווען טובל
 געווארן זיינען סטירנא פון רבנים די המשיח. מלך דעם צוברענגען
 ער איז דאן שבתי״צבי• אויף חרם א אויפגערופן האבן און אומרואיק

 געוואנדערט נאכאנאנד יארן פיל האט און היים דער פון אוועקגעפארן
 האט און מצרים, און ארץ־ישראל אין געווען לענדער, ווייטע אין

 חתונה ער האט דא שליחות. געטלעכער זיין וועגן גערעדט אומעטום
 די בשעת פוילן פון אנטלאפן איז וואם שרה, מיידל א מיט נעהאט
 ארץ״ישראל אין אידן. טויזנטער אויסנעקוילעט דארטן האבן קאזאקן

 עזה, פון נתן מקובל, פייערדיקער א צוגעשטאנען שבתי־צבי צו איז
 בא־ דער איז שבתי״צבי אז "נביאות", זאגן אנגעהויבן און

 אין קהילות אידישע צו פונאנדערגעשיקט האט נתן משיח. שערטער
 זיך זאל מען אז אנזאגנדיק, בריוו, באגייסטערטע לענדער פארשיידענע

 גרייטן. צ־ אננעחויבן טאקע זיך האט עולם דער גאולה. דער צו נרייטן
 קיין וואנדערן יאר זיבעצן נאך אומגעקערט זיך האט שבתי־צבי ווען

 אויסרופן: טיט באגעגנט המון גרויסער א אים האט (,1665) סמירנא
 צעטומלטע אומלויפן פלעגן נאמן די אין המשיח!" מלך דער לעבן "זאל

 אז "נביאים", באגייסטערטע פון רייד די צו זיך צוהערן און מענטשן
 אראפ• וועט קאנפטאנטינאפאל, קיין קומען שבתי־צבי וועט איננעכן

 אין ארץ״ישראל. באפרייען און סולטאן טערקישן ביים קרוין די רייסן
 פון עטלעכע מיט אנגעקומען שבתי־צבי טאקע איז 1666 יאר אנהויב

 די זיי האט דא נאד הויפטשטאט, טערקישער דער אין חברה זיין
 פאר• דער פון פעסטונג דער אין פארשפארט און ארעסטירט פאליציי
גאליפאלי• שטאט
 אויף פארשפרייט זיך האט משיח געפאנגענעם רעם וועגן ידיעה די

 דייטשלאנד, האלאנד, פון קהילות אידישע די אין וועלט. נאנצער דער
 דער אין געגלויבט טייל גרויפער א האט פוילן און איטאליע ענגלאנד,
 גלויבער, די אי געצווייפלט; האט טייל א און שבתי״צבי פון משיחות

 קאנסטאנטינאפאל, קיין דעפוטאציעם נעשיקט האבן צווייפלער די אי
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 איז ער צי אים, צו זיך צוקוקן אנדערע משיחן, רעם באגריסן צו איינע
 דע• א אויך געקומען איז עם גואל. באשערטער אמתער רער טאקע

 אויס־ אוקראינער די האבן לאנג ניט ערשט וואו פוילן, פון פוטאציע
 אלעטען האט שבתי״צבי שטעט. הונדערטער אין אידן נעהרגעט

 פון אידן אויפלייזן אינגעכן וועט ער אז צוגעזאגט, און געטרייסט
 פאסטן ניט געהייסן האט ער פיינד. זייערע פון נעמען נקמה און גלות
 שוין ראך איז משיח ווייל תשעה־באב, פון טאג אין קלאגן ניט און

 איינמאל אבער בית־המקדש. רעם אויפבויען ווידער וועט און געקוטען
איז אים צו באזוכער. געפערלעכן א אויף אנגעשטויסן זיך ער האט

 אז איינגעזעען, האט אוןכוהן נחמיה פוילן פון מקובל דער געקומען
 פאל׳ א איז שבתי־צבי

 טאר מען און משיח שער
 נחמ;ה גלויבן. ניט אים

 רער איבערגעגעבן האט
 רעגירונג טערקישער

 טוט עם רואם אלץ, וועגן
 פעסטונג רער אין זיך

 גע־ האט מען גאליפאלי.
 צום שבתי־צבי בראכט

 פון דינער די סולטאן.
 אנגע־ האבן סולטאן
 מען אז שבתין, שראקן

 אראפנעמען אים וועט
 דייר זיינע פאר קאפ דעם
 און סולטאן רעם קעגן

שבתי־ הערשער. אנדערע
מיטאמאל האט צבי שבתי־צבי .41

 מוט; דעם פארלארן
 אג־ און הוט זיין אראפגעווארפן ער האט סולטאן, דעב דערזעענדיק

 מוסולמענער. א ווערט ער אז צייכן, צום טורבאן טערקישן א געטאן
 טער" א געגעבן אים האט מען טויט. פון געראטעוועט אים האט ראם
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 אין הויף סולטאנישן אין וועכטער אלם געהאלטן און נאטען קישן
(.1666 )אווגוסט אדריאנאפאל

 אני זיינע פון פיל האבן משיח רעם פון שמד נאכן אפילו אבער
 ער אז געזאגט, האט מען אים• אין נלויבן אויפגעהערט ניט העננער

 אריס" בדי מוסולמענער, א פאר געמאכט צייט א אויף נאר זיך האט
 ארוט" איז עזה פון נתן נביא זיין פעלקער; פרעמרע די אויך צולייזן
 דרשות געהאלטן און איטאליע און טערקיי פון שטעט די אין געפארן

 מתער א רער איז שבתי־צבי אז באווייזן, צו קבלה דער פון גייסט אין
 שבתי־צבי ארום אז באמערקט, האט רעגירונג טערקישע די משיח•

 אויף ווי אים אויף קוקן וואס אידן, ווידער זיך שארן אדריאנאפאל אין
 וואו שטעטל, אלבאניש קליין א אין פארשיקט אים זי האט הייליקן; א

 פון עלטער אין געשטארבן איז און איינזאם געלעבט האט ער
(.1675) יאר פופציק

 פארם: אנדער אן אנגענומען באוועגונג משיחישע די האט איצט
 נעבילדעט זיך האט עם רעליניעזע. א נעווארן זי איז פאליטישער א פון
 נע" האבן וואם שבתי־צביניקעם, קטע סע א טערקיי דער אין

 קומען ווידער וועט און היטל אויפן ארויף איז שבתי־צבי אז גלויבט,
 נאר ניט איז ער פאלק; אידישע דאס באפרייען צו ערד דער אויף

 האט סעקטע דער פון צענטר דער נאט. האלבער א אריך נאר משיח, א
 שבתי" נעלעבט האבן עם רואו סאלאניק, שטאט דער אין געפונען זיך

 פאר" צו אנגעהויבן האט רענירונג טערקישע די ווען קרובים. צבים
 מוסולמענער, פאר נעמאבט אלע זיך זיי האבן סעקטאנטן, די פאלגן

 נאך זיינען טאג היינטיקן צו ביז משיח. זייער פון טוסטער דעם נאך
 האלב־ האלב־אידישער, דאזיקער דער פון רעשטן סאלאניק אין געבליבן

"דאנמע"• געתייסן האט וואס סעקטע, טערקישער
 אויפגע" באוועגונג משיחישע די צייט קורצער א אויף האט אזוי
 אויסלייזונג אויף האפענונגען נעוועקט און וועלט אידישע די רודערט

 פאלשן א פאר ארויסנעוויזן זיך האט שבתי־צבי ווען צרות• אלע פון
 נערוען לענדער אלע אין מאסן די פון פארצווייפלונג די איז משיח,
 אנ־ זיך האט אשכנזים די ביי אי ספרדים די ביי אי שטארק. זייער

 ביז נעדויערט האט וואס ארדענונג, אלטער דער פון ירידה א נעהויבן
קולטור. אידישער דער אין רעוואלוציע נייסטער דער
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 צייטן גוטע די אין פרילן אין צענטר גרריסער דער .39
יארהונדערט( ״טן17 העלפט )ביז

 אין זיך האט פוילן אין ישובים אידישע מיטלאלטערלעכע די פון
 אין צענמר אשבנזישער גרעסטער דער געשאפן יארהונדערט ״טן16

 אין צענטר ספרדישן חרובן דעם פארביטן האט וואם טזרח-אייראפע,
 טיט פול נעווען זיינען ליטע און פוילן פון שטעט די טערב-אייראפע•

 אנדערע און דייטשלאנד פון געגאננען אלץ נאך אהער זיינען וואם אידן,
 גוט באצויגן צייט יענער אין זיך האבן מלכים פוילישע די לענדער•

 ראם נעגעבן זיי האט (1548—1506) ערשטער דער סיגיזמונד אידן. צו
 מיט אויך נאד מלאכה, און האנדל מיט נאד ניט זיך פארנעמען רעכט

 גאנצע און ערד )פאכט( ארענדע אין נעמען פלעק זיי לאנדווירטשאפט.
 רייכערע די פריצים. פוילישע ביי אדער רעגירונג רער ביי מאיאנטקעם

 דער פאר שטייער־זאמלונג און גרעניץ־צאלן ארענדע אין נעמען פלעגן
 ווי אזוי שררות. די אדער קיניג דעם קרעדיט געבן פלעגן מלוכה,
 צום נאענט געווען פינאנסיסטן אידישע זיינען שפאניע, אין אמאל

 דער פון רעכט די שיצן געקענט דארטן האבן און הויף קיניגלעכן
 יעזאפאוויטש, מיכל איד בריסקער רייכער א באפעלקערונג. אידישער

 באקומען האט סיניזמונדן, ביי הויפט־ארענדאר דער געווען איז וואס
 אידן. ליטווישע אלע איבער "עלטסטן" אן פון טיטל רעם אים פון

 ווען )קראקע! קליין־פוילן אין געווען אויך זיינען "עלטסטע" אזרינע
 דורך געדריקט האבן שטעט גרויסע די אין בירגער קריסטלעכע די

 נע־ קיניג דער האט איינוואוינער, אידישע די מאגיסטראטן זייערע
 האט קראקע אין אירן אויף אנפאל אן פאר געדריקטע. די שיצט

 אים ביי נענומען און מאגיסטראט רעם באשטראפט איינמאל סיניזמונד
 פא- צו צולאזן ניט וועט מען אז משכון, אלם געלט סומע גרויסע א

 ראלע ווירטשאפטלעכע די געשעצט אריך האט קיניג דער נראמען.
 קלייבן אידן ליטווישע אז געהערט, איינמאל האט ער ווען אידן; פון
 בין אומרואיק, זייער געווארן ער איז ארץ־ישראל, קיין אוועקפארן זיך

 זיי אז פארזיכערט, אים האבן קהילות די פון פארשטייער די וואנען
(.1540) פוילן פארלאזן נארניט ווילן

 בא- גוט זיך האט אווגוסט, 11 סיגיזמונד נאכפאלגער, זיין אויך
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 פאר זייער פויק אין זיך האט צייט זיין אין אבער אידן. צו צויגן
 געבילדעט דארטן זיך האט עם רעאקציע". "קאטוילישע די שטארקט

 נאד פלעגט וואס "יעזואיטן", ארדען פאנאטישן דעם פון אפטיילונג אן
 פסח, צו קינדער קריסטלעכע קוילענען זיי אז אידן: אויף בילבולים זוכן

 טיט אים שטעכן און ברויט" "הייליקן דעם קירכן די פון גנבענען
 פאר מען האט איינטאל בלוט• טריפט אים פון וואנען ביז מעסערם

 *אויפ געווען איז קיניג דער אידן• דריי פארברענט בילבול נארישן אזא
 צו משוגע אזויפיל אויף ניט בין "איך געזאגט: האט און געבראכט

 ער קריסטוסן". פון בלוט זיך געפינט ברויט שטיקל א אין אז גלויבן,
 נאכפאלגער זיין בילבולים. פאלשע אזעלכע מאכן פארבאטן האט

 וואס קריסט, דער אז דעקרעט, א ארויסנעגעבן האט באטארי סטעפאן
 באשטראפט זאל פארברעכן, אזא אין אידן א באשולדיקט פאלש האט
 וואלט געריכט דאס וועלכער צו שטראף, דערזעלביקער מיט ווערן

 נ<576) שולדיק געווען טאקע וואלט ער אויב אידן, דעם צוגעמשפט
 זייער פארשטארקט מער אלץ יעזואיטן די און גלחים די האבן שפעטער

 פוילישער גאנצער דער אויף און מאכט אויבערשטער דער אויף השפעה
 די לערנען מאנאכן די פלעגן שולן יעזואיטישע די אין געזעלשאפט.

 אין אמונה. זייער און אידן האבן צו פיינט מצווה א איז עם אז קינדער,
 קאטוילישע די פלעגן ווילנע פויזן, לעמבערג, קראקע, שטעט גרעסטע די

 אידישע די זיי; שלאגן און גאסן די אין אידן אויף אנפאלן אפט שילער
 קליינע אזעלכע פון געלט פאר זיך אויסקויפן געמוזט האבן קהילות

 שטייער באזונדער א צאלן אדער מתנות געבן פלעגן זיי פאגראמען:
"שילער״געלויף"• דעם פון ווערן צו פטור בדי שול״רעקטארן, די

 קהילות אידישע די זיינען שונאים, פון מחנות צווישן ראך, און
 זיי ווייל שטארק, גענוג געווען צייט יענער צו ליטע און פוילן אין

 אין פרייהייט פולע געהאט האבן און ארגאניזירט גוט געווען זיינען
 אדער ראט איר געהאט האט קהילה יעדע לעבן• אינערלעכן זייער

 אנגעפירט האט און )קאהאל( "הל("ר געהייסן האט וואס פארשטאנד,
 מא־ דער ווי אזוי שטאט", "אידישער דער פון געשעפטן אלע מיט

 אין געפעען זיך האבן כןהלם שטאט. קריסטלעכער דער אין גיסטראט
 דערפער און שטעטלעך קליינע די אין שטעט; גרעסערע אלע

 די קהילה. נאענטסטער דער צו געהערט אידן די האבן )"ישובים"(
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 די אין יאר, אין איינמאל אויסקלייבן מען פלעגט קהל פון מיטגלידער
 עטלעכע פון באשטאנען איז קהל רער פסח. המועד חול פון טעג

 וואם דיינים, און גבאים לייט(, )השובע "טובים" )עלטסטע(, "ראשים"
 דער פאר שטייערן אויפמאנען ארבעט: די זיך צווישן געטיילט האבן

 און חדרים שולן, די מיט פארוואלטן קהילה, דער פאר און רעגירונג
 געבן אכטונג צדקה־אנשטאלטן, און בתי־מדרשים אויסהאלטן ישיבות,

 געזעצן די אויף זיין עובר ניט זאל ער אז קהילה, רער אין יעדערן אויף
אין שאלות געפסקנט האבן רבנים די אידישקייט. און מלוכה דער פון

לובלין אלט־ .42

 צוזאמען געריכט־פארהאנדלונגען די געפירט אויך און ענינים רעליגיעזע
 דעם פון גרונד אויפן אלץ סיכסוכים, געשעפטלעכע אין דיינים די מיט

 "שולחן און "טורים" אין אויסגעלייגט איז ער ווי געזעץ, אידישן
 געווען ניט זיינען צדדים די ווען פראצעסן, וויכטיקע אין ערוך"•

 געריכט; העכערן א צו ווענדן זיך זיי פלעגן פסק, דעם מיט צופרידן
 וואם יחידים, אויך ווענדן געמוזט זיך האבן גדול" "בית־דין אזא צו

 רער בויט איינע קהילות צוויי אדער קהל, מיטן סיכסוכים געהאט האבן
 ראשי־ און דינים פארזאמלען זיך פלעגן פאלן אזעלכע פאר אנדערער.
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 אזעלכע בית־דין. העכערן א שאפן און שטעט גרעסערע פון קהל
 יאר־מערק, יארידן, גרויסע די בעת פארקומען פלעגן פארזאמלונגען

 דער געווען איז זאמיפונקט ערשטער דער שטעט. געוויסע אין
 קהלם־לייט און רבנים קומען פלעגן עם וועלכן צו יאריד", "לובלינער

ליטע. און פוילן גאנץ פון
 פארוואנדלט יארידףאםיפות אזעלכע זיך האבן צייט רער טיט

 פאר׳ וואו "ועדים׳/ אדער צוזאמענפארן יערלעכע רעגלמעסיקע, אין
 אידישן פון פראגן אלע באטראכטן פלעגן קהילות די פון שטייער

 האבן עם קהילות• אלע פאר פארשריפטן "תקנות", אננעמען און לעבן
 אנדערער רער פוילן, פאר איינער ועדים, אזעלכע צוויי געבילדעט זיך

 דער — ארצות״ ארבע ״ועד געהייסן האט פוילישער דער ליטע. פאר
 קליינפוילן פויזן(, — הויפט־קהילה )די גרויספוילן לענדער: פיר פון ועד

 ארעד )אסטראה וואלין און )לעמבערג( פאדאליע־גאליציע )קראקע(,
 גרעםטע די פון "ועד געהייסן האט ועד ליטווישער דער לודמיר(.
 פאראייניקט זיך האבן אים אין ווייל הראשיות(, קהילות )וער קהילות"

 פינסק, גראדנע, בריסק, קהילות: אידישע גרויסע פינף פון פארשטייער
 פאר־ אדער "סיימען" עכט־אידישע געווען זיינען ראם סלוצק. ווילנע,

 זייעדע אץ קהילות אלע פאר געזעצן ארויסגעבן פלעגן וואם לאטענטן,
 אין פאראינטערעסירט געווען איז רענירונג פוילישע די אנשטאלטן.

 פארטיילט קהילות די האבן דארטן ווייל קאנגרעסן", "אידישע אזעלכע
 ־י טלוכה־שטייערן. די אויפצומאנען אויף ארבעט די זיך צווישן
 ביז יאר, הונדערט צוויי ליטע און פוילן אין געהאלטן זיך האבן ועדים

יארהונדערט. ־טן18 העלפט
 ער־ רער וועגן געזארגט באזונדערם האבן קהלם די און ועדים די
 האט טען וואו ישיבות, און חדרים אין קינדער אידישע פון ציאוני.

 ־טן17 פון געשיכטע־שרייבער אידישער א תלמוד• און תורה געלערנט
 אין שולן אידישע די פון בילד אזא ניט האנאווער( )נתן יארהונדער

 מעןהאטאזוי וואו לאנד, אזא נעווען ניט "נאף צייטן: נוטע די אין פוילן
 געווען איז קהילה יעדער אין פוילן• אין ווי תורה, געלערנט פיל

 רייכן א צאלן ראש־ישיבה, דעם פירער, דעם פלעגט מען און ישיבה, א
 תורה־לערנען. רעם זיך אפנעבן אינגאנצן קענען זאל ער בדי געהאלט,

 גע־ האט מען וועמען בחורים, אויסנעהאלטן מען האט קהילה יעדער אין
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 בחור יעדן ראש־ישיבה. ביים לערנעי זאלן זיי כדי וואכן־געלט, צאלט
 געדארפט האבן וואם )"נערים"(, אינגלעך צוויי צוגעגעבן מען האט

צו זיך געוואוינען און תוספות און רש״י מיט גמרא אים ביי לערנען

•*ט
ליורמי ״,ע* *מ־2> ̂*,**ס^

^•י *י־י י

כע^ מע בגל *עי "2^צ "*סי*^♦ ^זסי • **ייייט
יז)א )גני)! יו^•*יז1גג1קפ־יי^ן ח_י8 1|גג

 היומי.ו״יש^ן^׳^הייג• 1נ
יןי־.ע^<6*|ן

• יייי“

 דים־ )שארפע פילפול
 תלמוד(. אין קוסיעם

 זיינע מיט בחור דער
 פלעגן אינגלעך צוויי
 איינעם ביי קעסט עסן
 פארמעגלעכע די פון

 איז עם בעלי־בתים...
 קיין געווען ניט כמעט

 הויז, אידיש איינציג
 ניט האט מען וואו

גע" תורה. געלערנט
אדער איזאלמדן יוען לן

 אליין, בעל־הבית דער
ראדע זןן ■זוון אדער

 ארצות" ארבע ".ועד פונם אויפרוף .43
העברעאיש און יידיש אין

א אדער איידים, דער
בחור ־ ישיבה
און קעסט,

 אויף
אפט

 געווען איז ראש־ישיבה ביים הויז... איין אין טרעפן אלע זיך פלעגן
 אכטונג און חדרים די איבער טאג אלע ארומגיין פלעגט וואם שמש, א

 איינמאל גאם. אין ארומלויפן ניט און לערנען זאלן קינדער די אז געבן,
 צוזאמען גיין געמוזט חדר־אינגלעך אלע האבן דאנערשטאג, וואך, אין
 פלעגט גבאי דער און שולן, די אויף געווען משגיח האט וואם גבאי, צום
 האט אינגל א אויב וואך. דער אין געלערנט זיי האבן וואם פרעגן, זיי

 שמייסן שמש דעם הייסן גבאי דער פלעגט ריכטיק, געענטפערט ניט
 קו־ דער אין זאל ער כדי ביזיונות, אים אנטאן און ריטער מיט אים

 די פארהערן פלעגט פרייטאג יעדן בעסער. לערנען רואך מענדיקער
 געהאט מורא קינדער האבן דערפאר אליין. ראש־ישיבה דער אינגלעך

 געווען לאגד גאנצע דאס איז אזוי התמדה... גתים מיט געלערנט און
תורה"• מיט פול

80



 רער פרידן: אין נעלעבט רבנים גרעסטע די האבן צייט יענער אין
 פירוש נייעם א נעמאכט האט לובלין אין לוריא( שלומה )רבי ל ש" ר

 *צו האט קראקע אין איסרליס( מושה )רבי רמ״א רער תלמוד; צום
 נאך און מהרש״א מהר״ם, רער ערוך"; ״שולחן צום דינים נייע געגעבן

 פוסקים און תלמוד צום פירושים געדרוקט האבן קעפ שארפע סך א
זיי האט מען וואם שאלות, יף1א "תשובות" געשריבן און

מהרש״א דער .44

 רבנישער דער חוץ אבער וועלט. גאנצער דער פון צוגעשיקט
 אינטערעסירט. גארניט מיט פוילן אין זיך מען האט ליטעראטור
 אז אפיקורסות. פאר געהאלטן מען האט וויסנשאפטן פילאזאפיע,

 קריסטלעכע די פון טענות די קענן בוך א אנשרייבן נעדארפט האט מען

8ו



 יצחק קאראים א געטאכט דאם האט אידישקייט, קעגן נעלערנטע
 קריטיקירט שארף ער האט אמונה" "חיזוק פוך זיין אין ק. א ר ט פון
טעפטאטענט". "נייעם דעם תורה, קריסטלעכע די

 פוילן אין צייטן שלעכטע די .40
יארהונדערט( טן-18 סוף )ביזן

 גרויסע געהאט האבן פוילן אין אידן ווען צייטן, נוטע די אבער
 איג־ אוועק• זיינען קהילות, זייערע אין לעבן פריי געקענט און פרנסות

 אום־ אגרויסער געטראפן אידן די דא האט יארהונדערט ״טן17 טיטן
 זיך האבן פוילן, צו געהערט האט וואס נע, י וקרא א אין גליק.

 פון פירונג דער אונטער פויערים, און קאזאקן רוסישע די צעבונטעוועט
 אויס־ דערפער און שטעט די אויף זיך געלאזן און כטעלניצקי, באגדאן

און פריצים פוילישע קוילענען

כג׳עלניצקי באגדאן .45

 די האבן באזונדערם (.1648) אידן
 צו בעם זייער אויסגעלאזן פויערים

 ארענדא־ געווען זיינען וואם אידן,
 דורך האבן און פריצים ביי רעם
 טאכט געוויסע א געהאט דעם

 פויערים. פארשקלאפטע די איבער
 דער־ די פון צעלאפן זיך זיינען אידן
 שמעט, באפעסטיקטע די אין פער

 האבן באנדעם קאזאקישע די אבער
 דער נאך שטאט איין איינגענוטען

 אויסגע־ רחמנות אן און אנדערער
 דער אין אידן. אלע דארטן הרנעט

 וו א ר י ם ע נ שטאט פאדאליער
 אידן טויזנט עטלעכע געפאלן זיינען

 רב רער מיכל; יחיאל רב, דעם ט מי
 אנגעיאגט זיי האט בית״עולם, אויפן מוטער זיין טיט באהאלטן זיך האט

 גע- זיף האט טוטער אלטע די האק; א טיט קאזאקן, די פון שוסטער, א
 האט טערדער דער אבער ,— זון" טיין לעבן לאז און מיך ״טויט בעטן:
 מיידלעך, אידישע שיינע לעבן לאזן אפם פלעגן קאזאקן דערהרגעט. ביידן
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 פטור וועלנריק טיידל, איין ווייבער. פאר נעמען און געוואלט טיט זיי שמדן
 געפאנגען: זי האט וואס קאזאק, צום געזאגט האט שמד, פון ווערן

 טרעפן. ניט טיך זאל זי ביקס, פון קויל א פאררעדן קאן איך "ווייסטו,
 טיידל ראם און — אויסגעשאסן האט קאזאק נארישער רער פרוב!" אט
 וואס טיידל, אנדער אן נ^טה. ריינער א טיט אבער טויט, געפאלן איז

 האט קאיסטער, אין חופה רער צו געפירט שוין זי האט קאזאק רער
 דערי איז און וואסער אין בריק א פון אראפגעווארפן וועג אויפן זיך

געווארן. טרונקען
 פאדאליער רער אין אפגעשפילט זיך האט דראמע אבלוטיקע

 פארשפארט פעסטונג רער אין זיך האבן דארטן ן. טשי טול שטאט
 גע־ האבן אלע אידן; טויזנט פאר א און פאליאקן הונדערט עטלעכע
 לעצטן ביזן שטאט די פארטיידיקן און קאזאקן די אריינלאזן ניט שווארן
 ניט און פעסטונג די באלאגערט צייט לאנגע א האבן קאזאקן די אטעם.

 טיט אויבן פון באשאסן זיי האבן אידן ווייל אייננעמען, זי געקענט
 אעז לאזט פאליאקן: די צו זאגן געשיקט קאזאקן די האבן דא ילן.1ק

 בייז קיין אייך און אידן די באשטראפן טיר וועלן שטאט, אין אדיין
 בא־ און שבועה זייער פארגעסן האבן פריצים פוילישע די טאן. ניט

 אריע" האבן זיי אידן. די ארויסגעבנדיק לעבן, זייער ראטעווען שלאסן
 אויסגעסרגעט צוערשט האבן קאזאקן די שטאט. אין שונא דעם געלאזט

פריצים. די דערנאך און אידן די
 אין אויך געווילדעוועט פויערים די טיט קאזאקן די האבן אזוי

 ביז )יוני יאר אהאלב פון משך אין געגנט. קיעווער אין און וואלין
 אידישע הונדערטער געמאכט חרוב מערדער די האבן (1648 נאוועמבער

 זיינען מאסן גרויסע מענטשן. טויזנטער סך א אויסגעהרגעט און קהילות
 דורך געווארן געפאנגען זיינען אדער לענדער אנדערע אין צעלאפן זיך
קאזאקן. די געהאלפן האבן וואם קרים, פון טאטערן די

 ת״ח )גזירת "כמעלניטשינע" פון צרות די נאך האבן דערמיט אבער
 דער אין גענומען• ניט ף1ם קיין (1649—1648 יאר פון — ות״ט

 — לענדער ארומיקע די אריינגעמישט זיך האבן מהומה פוילישער
 צווישן מלחמות בלוטיקע אנגעהויבן זיך האבן עם שוועדן. און רוסלאנד

 ביזן געצויגן זיך האבן וואם שוועדן, און רוסן קאזאק, פאליאקן, די
קהילות אידישע הונדערטער געווארן חרוב זיינען מאל דאם •1657 יאר

83



 אפגענוטען האבן רוסן די אליין. אוקראינע דער אין ניט פרילך גאנץ אין
 טער שוין אידן האבן דארטן אוקראינע; פון מזרח״העלפט די פוילן ביי
 אץ וואלין ה. ד. אוקראינע, טייל אנדערער דער וואוינען. געטארט ניט

 האט באפעלקערונג אידישע די אבער פוילן, ביי געבליבן איז פאדאליע,
 פוילן גאנץ שטעט. הרובע אין געלעבט פאגראם קאזאקישן דעם נאך
 רעגירונג די נעווארן. פארארימט מלחמות שרעקלעכע די נאך איז

 אין ועדים די און שטייערן, נרויסע קהילות אידישע ביי רייסן פלענט
 געלט ראם אויפצומאנען ווי זארגן גענוג געהאט האבן ליטע און פוילן

 פארגליווערטע די זיך האבן צייט קורצע א קהילות. ארימע די ביי
 האפענונג: משיחישער דער פון פייער דעם ביי דערווארעמט הערצער

 אראפווארפן וועט שבתי־צבי אז טאג, צו טאג פון געווארט האט מען
 אחין פירן און ארץ־ישראל אים ביי אפנעמען סולטאן, טערקישן רעם

 איז געווארן, פארלאשן איז פייערל דער אז אבער אידן; באפרייטע די
 אזוי פארצווייפלונג, א אין יאוש, טיפן א אין אריינגעפאלן פוילן אין מען
 געהאלטן נאך זיך האבן שבתי־צביניקעם פון קרייזלעך אומעטום■ ווי
 געקעמפט. זיי קעגן האבן רבנים די אבער גאליציע, און □אדאליע אין
 ארויפגעלענט לעמבערג אין רבנים פון אסיפה אן האט 1722 יאר אין

שבתי־צביניקעם. באהאלטענע אלע אויף "חרם" א
 דער אין אויפגעלעבט שפעטער האט סעקטע דער פון רעשט א

 וואם פראנק, יעקוב איד פאדאליער א פראנקיסטן. די פון באוועגונג
 סאלאניק, פון סעקטאנטן די ביי צייט א פארבראכט יוגנט דער אין האט
 דער איז פראנק אז געגלויבט, האט וואס סעקטע, א געגרינדעט האט

 פראג" די שבתי־צבי. משיח פונם נאכפאלגער דער האר", "הייליקער
 דערפאר און מנהגים אידישע עטלעכע פון אפגעזאגט זיך האבן קיסטן

 פירער זייערע האבן דאן קהילות. די אין גערודפט שטארק זיי מען האט
 די פארמסרט האבן און בישאפן קאטוילישע די טיט פארבונדן זיך

 רער צו פיינדלעך זיינען ספרים רבנישע די און תלמוד זייער אז אידן,
 דאם פעלקער. קריסטלעכער אלע צו און אמונה קריסטלעכער

 דעמבאווסקי בישאף פאדאליער דער אז דערצו, געבראכט האט
 רבנים די און סעקטאנטן די צווישן דיספוט א איינגעארדנט האט
 די פארברענען געתייסן דערנאך אץ קאמענעץ שטאט דער אין

פארנעקומען איז דיספוט צווייטער א געגנט• זיין אין תלמוד פון ביכער
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 האבן פראנקיסטו די נלחים; און בישאפן פון בייזיין אינם לעמבערנ, אין
 איז משיח אלם קריסטוסן אין אמונה די אז באווייזן, צו באמיט זיך

 פון נעפאדערט נלחים די האבן דא תורה. הייליקער דער אין אנגעוויזן
 סעק" די און — גלויבן קאטוילישן דעם אננעמען אפן זאלן זיי אז זיי,

 פאלגן: נעטוזט האבן טאנטן
 עטלעכע טיט פראנק יעקוב

 זיך האבן סעקטאנטן הונדערט
 אין און לעמבערג אין נעטויפט
 טויף־ דער (;1759) ווארשע
 דעד אין פראנקן פון פאטער

 נעווען איז קירך יוארשעווער
פוילישערקינינאוונוסטח! רער

 קאטוי־ די האבן אבער אינגעכן
 די אז באמערקט, נלחים לישע

 פאר־ נאר זיינען פראנקיסטן
 צווישן און קריסטן שטעלטע

 אמתן דעם פאר זיי האלטן זיך
 נאר קריסטוסן, ניט משיחן

 שבתי״צבי. צווייטן דעם פראנקן,
 א פאר פראנקן געשטעלט מ׳האט

 אים האט וואם קירכן־נעריכט,
 א אין תפיסה צו פארמשפט
 פארבראכט פראנק האט דא טשענסטאכאוו. אין קלויסטער קאטוילישן

 איז נעווארן, באפרייט דערנאך איז ער ווען (.1772 )ביז יאר דרייצען
 דארטן דייטשלאנד; און עסטרייך קיין אנהעננער טייל א טיט אוועק ער

 נע" א — אדום" פון "דת דעם פארשפרייטן צו באטיט זיך ער האט
 נע" איז ער קריסטנטום. און שיטה שבתי־צביס פון אטונה טישטע

.1791 יאר אין )דייטשלאנד( אפענבאך אין שטארבן
 פאר־ זיך האבן וואס רדיפות, און צרות פון געקומען איז אלץ ראם
 איז מלוכה פוילישע די יארהונדערט. ״טן18 אין פוילן אין שטארקט

 נלחים, און פריצים די "שליאכטע", די אונטן: ביז אויבן פון פויל נעווען
 איז איד רער און קנעכט פויערשע טיליאנען איבער נעהערשט האבן
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 דער אונטן. פון און יבן1א פון 9קלע באקומענדיק אינמיטן, נעשטאנען
 גע• האט צעכן און טאגיסטראטן זיינע טיט מיטלשטאנד קריסטלעכער

 איז עם בילבולים. און רדיפות דורך אידן דעם טיט קאנקורענץ א פירט
 געפונען מען האט דא עלילת״דם: אן אן פסח איין קיין אריבער ניט

 פארבלאנדזשעטן א אדער טייך א אין דערטרונקענעם א קינד, טויט א
 פאר• מען זי? פייניקט מען שולדיק; געווען אידן זיינען — וואלד, אין

 ן3א.ו״עהוי ווידער זיך האט דא און קעפ• די זיי האקט מען זיי, ברענט
 און כמלחים פריצים, די "קעגן אוקראינע אין פויערים־אויפשטאנד דער

 אין אירן אוים הרגענען קאזאקן( )פויערשע "היידאמאקעס" די אידן".
 קסיאנרז, פוילישן א בוים איין אויף אויף הענגען דערפער; און שטעט

— הונט א און איד א פאליאק, ״א צעטל: א מיט הונט א און אידן א

היידאמאק א .48גאנטע .47

 .אומאנע- שרעקלעכער רער צו■ קומט עש אמונה־. איין פון אלע
 אטא־ צוויי פון פירונג רער אונטער היידאמאקעם די (:1768) שחיטה״
 אוים־ אומאן שטאט רער אין האבן זשעלעזניאק, או; גאנטע מאנעם,

 מלוכה פוילישע די פאליאקן. און אידן טויזנט צוואנציק געקוילעט
 עסטרייך רוסלאנד, מלובות־ גרוישע דריי שכנישע די זיך: צעפאלט

 פון משך אין פוילן. פון לענדער די זיך צווישן לןופרייםן-צעטי און
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 נעטט רוסלאגד צעטיילט. טאל דריי פוילן ווערט (1795—1772) יאר 23
 טיליאן ע טיט אוקראינע און ליטע רוייסרוסלאנד, איר ביי אפ

 קאגט. פויזענער — פרייסן נאליציע, — עסטרייך איינוואוינער; אידישע
 רער ילן:1פ פריער וואס דאם, געווארן רוסלאנד איז אן צייט יעגער פון

פאלק. אידישן פון צענטר גרעסטער
 צווישן פארשפרייט זיך האט צייט טרויעריקער דאזיקער רער אין
 אין ת. ו ד י ם ח די באווענונג: רעליניעזע טיסטישע א אידן פוילישע

 וואס בעלי״^טות, אידן", "נוטע ארומגעגאנגען זיינען אוקראינע
 און גאט פון שטות הייליקע טיט קראנקהייטן אלערליי פון היילן פלעגן

 זיי, פון איינער סגולות. אנדערע און אפשפרעכענישן טיט טלאכים,
 בא" נעוון איז בעש״ט(, )געקירצט ב1^ם״ט בעל ישראל רבי
 פאר בעל״שם" נוטער "דער גערופן אים האט וואס פאלק, ביים ליבט

 ער וועלכע טיט רייד, הארציקע זיינע טענטשן, פראסטן צום ליבע זיין
 האט בעש״ט רער הערצער. קראנקע די נשטה, די אריך געהיילט האט
 אמתע אטונה־זאכן: אין וועגן נייע נעעפנט מענטשן פשוטן דעם פאר

 לערנען וואם לומדים, די ביי ניט איז —זאנן ער פלעגט —פרומקייט
 אין גאט האבן וואס יענע, ביי נאר פוסקים, און גמרא טעג גאגצעגע
 נאטור, רער פון ערשיינוגג יערער אין אומעטום, גאט זעען וואם הארצן,

 הייסע אין גאט מיט רעדן און וועלט, דער אויף זיך טוט וואס אלץ אין
 איז "חסיד" א פרומער, א פאטער. א טיט קינדער ווי אזוי תפילות,

 אם" די ווי טרויער, מיט ניט און פרייר טיט גאט דינט וואס דער,
 די אויף הויבן )טרויער( עצבות ניט און שיטחה מקובלים; קעטישע

 )"דביקות"(; גאט טיט מענטשן רעם באהעפטן און שטימוגג רעליגיעזע
 די נייט דאן און ברען, א טיט "היתלסבות", טיט דאווגען דארף מען

 רער צו דערגרייכט ער אויב דןסיד, אזא היטל. צום ארויף תפילה
 קען און צדיק גערופן ווערט גאט", טיט "לעבן פון מדרגה העכסטער

 זיי, פאר בעטן קען ער טענטשן. און גאט צווישן פארמיטלער א ווערן
 און גיסים, מופתים, מאכן נאט, צו תפילות זייערע ארויפברענגען
צוקונפט. די פאראויסזאגן

 זיך האט ער ווען אנטוויקלט, בעש״ט דער האט תורה טין אזא
 (.1740 יאר )ארום טעדזשיבאזש שטעטל פאדאליער רעם אין באזעצט

 בקשות טיט טענטשן פראסטע נאר ניט קוטען אים צו פלענן אהער
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 אריך נאר מענטשן, הייליקן א פון ברכה א אדער רפואה א עצה, אן וועגן
 טיט צופרידן געווען ניט זיינען וואס די, פון מנידים רבנים, לומדים,

 קרייז א אים ארום נעבילדעט זיך האט עם שטייגער. רבנישן אלטן רעם
 דער ערטער. אנדערע אין תורה זיין פארשפרייט האבן וואם תלמידים,

 באשערט איז אים אז אליין, זיך אין גלויבן אנגעהויבן האט בעש״ט
 וואס בריוו, א אין הערצער. אידישע אין אמונה אמתע די אויפלעבן

 טאג דעם אין איינמאל ווי ער, דערציילט פונאנדערגעשיקט, האט ער
ער און הימל אויפז אויפגעהויבן נשמה זיין זיך האט השנה ראש פון

מעדזשיבאזש אין בית־מדרש בעש״טס .49

 "ווען משיחן: ביי נעטאן פרעג א האט ער משיחן; דערזעען דארטן האט
 זיך וועט תורה דיין "ווען ענטפער: אן באקומען האט און דו?" קומסט

וועלט". רער אויף פארשפרייטן
 דער צו פארשפרייט. גיך זייער זיך האט תורה בעש"טם דעם

 נאר געהאט חסידים סעקטע די האט (1760) טויט זיין פון צייט
 דער איז ארום דרייסיק יאר א אין און מיטגלידער, טויזנט עטלעכע

 און ליטווישע טייל קלענערער א און אידן אוקראינער טייל נרעסטער
 נאכן חסידים די פון פירער די חסידים. פון באשטאנען שוין פוילישע
 מע־ בער מגיד דער תלמידים: וואלינער זיינע געווען זיינען בעש״ט

 כוהן. יעקוב־יוסף פאלאנע פון רב רער און זשעריטשער
 מדינות, אלע פון תלטידים קוטען פלעגן מגיד מעזשעריטשער צום
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 זיין פארשריבן האט זיי פון איינער און ליטע, רבנישער רער פון אפילו
 אליין האט יעקוב״יוסף אמרים". "ליקוטי בוך א אין תורה חסידישע

 גע• האט ער וואו יעקוב־יוסף", "תולדות ספר גרויסן א ארויסגעגעבן
 ווי בעש״ט. רעם רבין, זיין פון געהערט האט ער וואס אלץ, בראכט

 ערשטע די באוויזן זיך האבן מינסק, און ווילנע אין ליטע, אין נאר
 ר לנע ווי דער רעש. א געמאכט רבנים די האבן קרייזלעך, חסידישע

 וואס צייט, יענער פון תלמודיסט גרעסטער דער אליהו, רבי גאון
 גמרא לערנען אין באשטייט אידישקייט עיקר דער אז נעהאלטן, האט
 חסידות דער אין דערזעען האט ספרים, רבנישע און פירושים מיט

 חסידים די אז געמיינט, האט ער תורה. הייליקער דער פאר סבנה א
 די אז נעהאט, מורא האט און שבתי״צביניקעס, באהאלטענע זיינען

האט גאון רער פאלק. אין שפאלטונג א צו ברענגען ניט זאל סעקטע

ליאזנע נון שניאור־זלמן .51 גאון ווילנער דער .£0

 אויסרופן און חסידים ליטווישע די פון פירער די באשטראפן יעהייסן
 פונאנדערגעשיקט מען האט ווילנע פון סעקטע. גאנצער דער קעגן חרם א

 חרם אין אריינלעגן אויך דארטן זאל מען אז קהילות, אלע צו בריוו
 פירער די רבנים, די און גאון דער האבן שפעטער (.1772) חסידים די

 פארטיי, אנטי־חסידישע די געהייסן האט עם ווי מתנגדים, די פון
 שטארק זיי האבן און חסידים די קעגן אויפרופן סך א ארויסגעגעבן

 ווייסרוסלאנד, און ליטע פון חסידים די געליטן האבן דעם פון גערודפט.
 *ווייס די פון רבין גרויסן דעם מינדערהייט; די געווען זיינען זיי וואו
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 רעם פון מחבר דעם ליאזנע, פון ן ט ל 1 • ר ו א י נ ש חסידים, רוסישע
 דער ביי פארטסרט מתנגדים די האבן "תעה", בוך חסידישן בעסטן

 דעם טען האט פאוועל קיסר פון באפעל אויפן רעגירונג; רוסישער
 אין צייט א געהאלטן און פעטערבורג קיין געבראכט מאל צוויי רבין

 טערהיים די געווען זיינען חסידים וואו אוקראינע, אין אבער תפיסה.
 פ$י אין טאן. געקענט גארניט זיי מתנגדים די האבן קהילות, די אין

 חסידישע צדיקים, די געוועלטיקט האבן וואלין און גאליציע דאליע,
 בעש״ט. פון אייניקלעך און מגיד מעזעריטשער דעם פון תלמידים רביים,

 הויפן, און הייזער זייערע באלאגערן שטענדיק פלעגן חסידים טויזנטער
 טען גאט; טיט פארבינדונג און טופתים טרייסט, הילף, זיי ביי זוכנדיק

 און צדיקים, די פאר מתנות און )"פידלן"( געלט פיל געבראכט האט
רייך. געלעבט האבן זיי פון סך א

 האט זי שאדן. אי נוצן אי געבראכט האט באוועגונג חסידישע די
 געפיל רעליגיעזן רעם פארשטארקט הערצער, אידישע דערווארעמט

 אלך האט זי אבער בוך־אידישקייט; טויטער רבניש רער אנטקעגן
 אין גלויבן נארישן קעפ, אידישע אין פינסטערקייט אריינגעבראכט

 צו געדאנק, פרייען יעדן צו פיינדשאפט צדיקים, פון ניסים און מופתים
קולטור. אייראפעאישער נייער דער צו בילדונג, וועלטלעכער

 סוף ביזן רעפארמאציע־צייט דער פון דייטשלאנד .41
יארהונדערט ־טן18

 רעפארמאציע די האט דייטשלאנד אין ווען יארהונדערט, ־טן16 אין
 קירך, קאטוילישער דער פון מאכט די אפגעשוואכט לוטער מארטין פון

 פארבעסעוץ, זיך וועט אידן פון לאגע די אז האפן, געקענט טען האט
 פאר• האט וואס לוטער, פארשוואונדן. גיך איז האפענונג די אבער

 אידישן רעם פון טעסטאמענט", "אלטן פון אלטאריטעט רעם שטארקט
 איינגעשטעלט טעטיקייט זיין פון יארן ערשטע די אין זיך האט תנ״ך,

 (1523) איד״ געבארענער א קריסטוס ״יעזוס בוך זיין אין אידן. פאר
 טיט טאנאכן און בישאפן פויפסטן, "נאראנים, געשריבן: ער האט

 הינט, טיט ווי אידן טיט באגאנגען זיך זיינען אייזל״קעפ גראבע זייערע
 ברידער דאך זיינען אידן אבער גוטם. זייער אפגענומען און זיי געזידלט
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 מער אויסגעצייכנט די האט גאט )קריסטוסן(; דערלייזער אונזער פץ
 האט לוטער שריפט". הייליקע די געגעבן זיי האט און פעלקער אלע פון

 רעפארם קריסטלעכער זיין צו אידן צוציען רייד נוטע טיט געוואלט
 שריפט הייליקער דעד פון פאלק דאם אז קאטאליקן, די באווייזן און

 אפילו צושטיין געקענט ניט אבער האבן אידן די זייט. זיין אויף שטייט
 אין זיי האט און געווארן בייז לוטער איז קירך; רעפארטירטער א צו

 פון שונאים ערגסטע די ווי ארויסגעשטעלט ווערק שפעטערע זיינע
 פרא" די פאר פויפסט טין א געווארן אליין איז ער ווען קריסטוסן.

 פארפאלגן, אידן דארף טען אז געפרעדיקט, ער האט טעסטאנטן,
 פאר" זיי האט מען ווי זיי, פארטרייבן און סינאגאגעס זייערע צעשטערן

 האבן פראטעסטאנטן, די אנהענגער, לוטערם און שפאניע. פון טריבן
 מאטעריעלע צוליב ווי פרוטקייט, צוליב אזוי ניט געפאלגט, נערן אים

 אין האנטווערקער און קרעטער הענדלער, דייטשן רעם אינטערעסן:
 קאנקורענט, זיין פון ווערן פטור הארצן צום זייער געווען איז שטאט

פרנסה. זיין אפנעמען און אידן, דעם
 ביר" די פלעגן יארהונדערט ״טן16 פון העלפט ערשטער דעד אין

 ביי קהילות. אידישע די טיט קעטפן נאך מאגיסטראטן גערלעכע
 ביים אויסבעטן בירגער קריסטלעכע די פלעגן קאטף פארשארפטן א

 ווען שטאט; יענער ארעד דעד פון אידן ארויסטרייבן זאל מען קיסר,
 *"עלילת אן בילבול, א אויסטראכטן מען פלעגט נויטיק, געווען איז עם

 די און אירן "שולדיקע" עטלעכע פארמשפטן פראצעם, א מאכן דם",
 די פון אידן ארויסגעטריבן מען האט אזוי ארויסטרייבן. איבעריקע
 נירענבערג שטעט די פון און בראנדענבורג און מעקלענבורג פראווינצן

 רעכט זייערע פאר נעקעמפט האבן קהילות אידישע די רעגענסבורג. און
 צום קומען אפט פלעגט וואם שתדלן, א אדוואקאט, אן זייערן דורך
 דער אינטערעסן. אידישע די פארטיידיקן און פירשטן די צו און קיסר

 ם, יי ה ם א ר פון יוזיל נעווען איז צייט יענער פון שתדלן גרעסטער
 און 7 קארל קיסר דייטשן רעם פון הויף צום נאענט געווען איז וואם
 גזירות שווערע פון אידן געראטעוועט מאל פיל אים דורך האט

(1520—1550.)
 קאמף רער האט קהילות אידישע גרויסע טיט שטעט עטלעכע אין

 אם׳ פראנקפורט אין פאגראטען. צו געבראכט בירגער די מיט
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 געטא, זייער אין פארשפארט געלעבט האבן אידן טויזנטער דואר מנין,
 אונטער האנטווערקער, קריסטלעכע באנדעם אנגעפאלן זיי אויף זיינען

 געשלאגן, זיי האבן ,ך ל י מ ט ע פ בעקער א איינעם פץ אנפירונג דער
 פאר- אויך איז גירוש אזא שטאט; פון ארויסגעטריבן און בארויבט
 מאטהיוס קיסר דער אבער ווארמס. שטאט אלטער דער אין געקומען

 אוטנע" ארום יאר צוויי אין זיי האט און אידן פאר אנגענומען זיך האט
טען האט חברים זיינע און פעטמילבן ערטער; זייערע אויף קערט

אם־מיין פראנקפורט אין פעטמילכן פרן אגראם9 זעו >52

 באשלאסן האט פראנקפורט אין קהילה אידישע די (.1616) געקעפט
 האט המן דייטשער דער ווען אדר, ״טן20 פון טאג רעם יאר אלע פייערן
 )פעט" "פוריס״וויגצענץ" געהייסן האט יום־טוב רער טפלה; א געהאט
ווינצענץ(. גערופן מען האט מילכן

 ן י וו הויפטשטאט ע ש י כ יי ר ט ס ע די איז צייטן יענע אין
 זיינען מיטלאלטער אין קיסרים. דייטשע די פון רעזידענץ די געווארן

 ״טן16 אין אבער ווין, פון פארטריבן געווען איינוואוינער אירישע די
 אידישע נייע א געשאפן צוביסלעכווייז דארטן זיך האט יארהונדערט
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 פרוטער רער אין וואוינען צו אידן ערלויבט האבן קיסרים די קהילה.
 נרויסע עטלעכע געווען זיינען זיי צווישן ווייל שטאט, קאט^ילישער

 קרעדיט. און פינאנצן טיט רעגירונג דער געהאלפן האבן וואם עשירים,
 פי" אידישע האבן (1648 )ביז קריג דרייסיק־יאריקן פון צייט דער אין

 ווין. אין הויף קייזערלעכן ביים ראלע וויכטיקע א געשפילט נאנסיסטן
 דעם ביי געפועלט בירגער קריסטלעכע די האבן קריג נאכן אבער

 ווין פון אידן אלע ארויסטרייבן זאל ער לעאפאלד קיסר פרוטען
 שטעט. פארשיידענע אין געווארן צעזייט איז קהילה גאנצע א (.1670)

 בא־ זיך האבן אנדערע פרייסן; אין ן י בערל קיין אוועק איז אטייל
 צו געהערט האט וואס פראג, שטאט בעהמישער דער אין זעצט

 ווידער האט קיסר דער ווען ארוס, יאר עטלעכע אין ערשט עסטרייך.
 ווין אין אריינגעלאזן ער האט געלטגעבער, אידישע צו אנקומען געמוזט

 האבן יעגע הויף־באנקירן; אדער פאקטארן", "קייזערלעכע אידן, רייכע
 אז אזוי דינערם, און אנגעשטעלטע פאטיליעם, זייערע מיטגעבראכט

 צוויי ישוב. אידישער א געבילדעט ווידער ווין אין זיך האט שפעטער
 ווערטהייטערס, די און רם טע יי ה נ פע א די פאמיליעס, רייכע
 צרות טיט קהילה. ווינער דער פון שפיץ דער אין געשטאנען זיינען

 אדער סוחרים רייכע ניט צייט קורצער א אויף נאר צולאזן טען פלעגט
געשעפט. א אן מענטשן
 דא פראג. אין געווען איז עסטרייך אין קהילה אידישע גרעסטע די

 טויזנט פופצען טיט "אידן־שטאט" אטתע אן געווען געטא דאם איז
 אינסטי־ אלערליי און מאגיסטראט אייגענעם אן טיט איינוואוינער,

 אירע טיט שם א געהאט לאנג שוין האט קהילה פראנער די (.*טוציעם
 זיינען קהילות מיטעלע פיל דרוקערייען. און ישיבות רבנים, און פרנסים

 די געשטאכן האט דאם בעהמען. פון שטעט אנדערע אין געווען אויך
 צוטראכטן אנגעהויבן האט מען און הערשער, עסטרייכישע די אויגן

 ארויסגעגעבן האט מען פארמערן. ניט זיך זאלן אידן אז מיטל, א
 פאמיליע אידישער יעדער אין זון עלטערער דער נאר אז געזעץ, א

 אויב קינדער, אנדערע די פאמיליע; נייע א שאפן און האבן חתונה קען
 מי! א געווען איז דאס לאנד. אין בלייבן ניט טארן חתונה, האבן זיי

אבער משפחות. אידישע א^יסווארצלען מצרים: מלך פרעה פון נעזעץ
196 זייט בילד זע •(
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 צווישן מלחמה י1$ד בשעת זאכן. ערגערע צו נאך געקומען איז עם
 אפ• האט ח פרידריך קיניג פרייסישער )דער פרייסן און עסטרייך
 פרייסישע די זיך האט שלעזיע( פראווינץ עסטרייכישע די גענומען

 האט פאליציי עסטרייכישער דעד און פראג, אין אריינגעריסן ארמיי
 פרייפן. טיט סימפאטיזירט באפעלקערונג אידישע די אז נעדוכט, זיך

 מאריא־ קייזערין עסטרייכישע די כעס אין אריינגעבראכט האט דאם
 דש,1ח א פון משך אין באפעל: א ארויסגעגעבן האט זי און טערעזיא,

 גאגץ און פראג פון אידן אלע פארטרייבן ,1745 יאנואר ף1ס ביז
 די אין פראג פון געלאפן איז מען ב^לה: א געווארן איז עם בעהמען.
 די אין פעלדער די אויף געוואלגערט זיך האט מען און ארוס דערפער

 פיר קעלטן. ווינטערדיקע
 הונדער" זיך האבן יאר
 געפונען פאמיליעם טער
 ווא־ ביז לאגע, אזא אין
 מאריא״טערעזיאהאט נען

 בקשות די נאכגעגעבן
 ת1שךר הויכע די פון
 האט און דיפלאמאטן און

 פארטרי־ יד ערלויבט
 יף1א זיך אומקערן בענע

 אזוי ערטער. זייערע
 באגאנגען זיך מען האט
 דעד אין שוין אידן טיט

 ״טן18 אין צייט", "נייער
יארהונדערט.

זיך האבן בעסער

 דייטשלאנד: אין פאמיליע פרומער א אין .53
יום־פיפור ערב אייגיקל דעם בענטשט זיידע דעד

 אמא׳י די אייננעארדנט
 פארטריבענע ווינער ליקע

 אין און ין ערל ב אין
 פון קורפירסט" "גרויסער דער שטעט. פרייסישע אנדערע

 בערלין אץ אריינגעלאזט האט פרידריך״ווילהעלם, בראנדענבורג,
 זאלן זיי כדי פאמיליעם, אידישע פארמעגלעכע צאל געוויסע א

94



 האבן ראם און (.1671) אינדוסטריע און האנדל אנטוויקלען דא
 פארנוטען האבן סוחרים און קאפיטאליסטן אידישע געטאן. טאקע זיי
 אויפי האבן באזונדערס לעבן. עקאנאמישן פרייסנם אין פלאץ וויכטיקן א

 "פי" געבילדעטן דעם פון צייט דער אין געשעפטן אידישע די געבליט
 ניט האט ער (.1786—1740) גרויסן דעם פרידריך קיניג לאזאפישן"

 צוועק רעם טיט געזעץ א ארויסגעגעבן אויך האט און אידן געהאט ליב
 רייך זי־י ער האט ווילנדיק ניט אבער צאל, זייער פארקלענערן צו

 עסטרייך טיט געפירט האט ער וואס מלהטות, די בשעת געטאכט:
 זיינען קריג", "זיבניאריקן דעם בשעת באזונדערס מלוכות, אנדערע און

 דער פאר פראוויאנט צוגעשטעלט האבן וואם אידן, בערלינער סך א
 בא־ זיך האבן פאמיליעם רייכע די גבירים. נרויסע געווארן ארטיי,

 בכלל אינטעליגענץ. און אריסטאקראטיע דייטשער דער טיט פריינדעט
 נייער רער צו צופאסן אנגעהויבן לענדער אלע אין אידן זיך האבן

 אין פארשטארקט דאן זיך האט וואס ארדענונג, קאפיטאליסטישער
בורזשואזיע. די — קלאם" "דריטן דעם געשאפן האט און אייראפע
 יארהונדערט, ״טן18 פון העלפט צווייטער דער אין צייט, יענער אין

 אויפקלערונגם־באוועגונג, אן אנגעהויבן טערב״אייראפע אין זיך האט
 טרא־ אלטע פון געדאנק מענטשלעכן רעם באפרייען צו שטרעבונג א

 שרייבער בארימטע האבן פראנקרייך אין טיינונגען. פאלשע און דיציעם
 פרי_יהייט געפאדערט ענציקלאפעדיסטן( די און מאנטעסקיע )וואלטער,

 איבערצייגונגען. זיינע נאך רעדן און דענקען יבן,1גל צו יעדערן פאר
 גע" האט וואם לעסינג, ווי שרייבער באוויזן זיך האבן דייטשלאנד אין

 נערעב־ און רעליגיעם אלע פון מענטשן פאר רעכט גלייכע פאדערט
 צוגעשטאנען איז קרייזן די צו אידן. פארפאלגטן דעם פאר טיקייט

 פון פריינד א מענדעלסאן, מושה דענקער אידישער דער אויך
 איז טענדעלסאן שרייבער. דייטשע ליבעראלע אנדערע און לעסינגן
 איבערשרייבער ארימען אן ביי דעסוי שטאט דער אין געווארן געבארן

 אידישע אלטע אן באקומען האט און סופר, מענדל ספרי״תורות, פון
 פילא• די פירושים. רבנישע טיט תלמוד און תנ״ך נעלערנט בילדונג:
 אינגל קלונן דעם אין אויפגעוועקט האבן רטב״ם פון ספרים זאפישע

 וועלט• נעלערנט דא און בערלין קיין אוועק איז ער נעדאנקען, פרייע
און געלערנט פיל אזוי האם ער פילאזאפיע. און וויסנשאפטן לעכע
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מענד/גלסאן משת .54

 זיצן שטענדיקן פון אז צימרל, קליין ארימען זיין אין ביכער כעלייענט
 אפגעגעבן ער האט אבער אומזיסט ניט הויקער. א געווארן אים ביי איז

 אין טען האט צייט קורצער א אין ארבעט: גייסטיקער רער כוחות אלע
 שרייבער. דייטשן באגאבטן א און דענקער טיפן א דערקענט אים

 טיטן ארטיקל אן דייטש אין אנגעשריבן איינמאל האט מענדעלסאן
 יענער לעסינגן; געוויזן ראם האט און שמועסן" "פילאזאפישע נאמען

 איז י1אז (.1755) מחבר פונם וויסן רעם אן אפגעדרוקט ראם האט
 געשריבן האט ער ליטעראטור. דייטשער רער איי אריין מענדעלסאן

 באזוב• איז זיי )פון ווערק פילאזאפישע
 "פעדאן" בוך ראם געווארן פאפולער דערס

 רער פון אומשטערבלעכקייט רער וועגן —
 געטראכט, אויך אבער האט ער נשטה(.

 גייסטיקן אידישן רעם באנייען צו ווי
 אייראפע־ צום פאלק זיין צופאסן און לעבן
 אנגע• האט מענדעלסאן פראנרעם. אישן

 רעפארמאציע אידישע די איינפירן יבן1ה
 נעטאן אמאל ראם האט לוטער ווי י1)אז
טיט רעפארמאציע( דייטשער רער אין

 רער פון איבערזעצונג דייטשער נייער א
 געלערנט מען האט צייט יענער ביז ביבל.

 פאר• ריכטיקע קיין געגעבן ניט האבן וואם פירושים, כבנישע מיט תל׳ך
 ווייבער ספרים; טיפזיניקע אלטע די פון אינהאלט רעם וועגן שטעלונג

 אן אין פאלקס״שפראך, אידישער דער אין תורה די געלייענט האבן
 און )"גייט וראינה" "צאינה געהייסן האט וואם איבערארבעטונג,

 שיינע הויפנם מיט באדעקט נעווען ביבל״ווארט ראם איז דא קוקט!"(;
 מוסר״רייד, הארציקע מיט און אגדה תלמודישער דער פון מעשהלעך

 מענדעלסאן טעקסט. אוראלטן דעם פון ווייט געווען אבער זיינען וואם
 היי• די פון איבערזעצונג ריכטיקע א געבן זייט איין פון געוואלט האט
 ריינער דער צו אידן צוגעוואוינען — אנדערער דער פון און ביכער, ליקע

 האבן זיי וועלכן אויף "אידיש-דייטש", אנשטאט שפראך דייטשער
 ער האט איבערזעצונג דייטשער א חוץ א צייט. יענער אין גערעדט

 נראמאטישן קלארן א תנ״ך פון טעקסט העברעאישן צום צוגעגעבן
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 נע" זיינע טיט צוזאמען פארפאסט האט ער וואס )"ביאור"(, פירוש
 און דובנא שלוטה ווייזעל, )נפתלי״הערץ פריינד אידישע לערנטע

 רע" א אנגעשריבן מענדעלסאן האט לעבן זיין פון ף1ס צום אנדערע(.
 אז באווייזן, צו )ירושלים( "יערוזאלעם" טראקטאט ליגיעז־פילאזאפישן

ר פא נאר ,גלויבן בלינדן ניט פאדערט רעליגיע אידישע די
 טענטשן דעם מאכן צוועק: איין האבן געזעצן אירע ווייל נד, טא ש

 אויפן נעזעלשאפט טענטשלעכע די בויען נייסטיקער, מאראלישער,
 בא־ האבן געדאנקן מענדעלסאנם פרידן. און גערעכטיקייט פון גרונד

 "נאטאן דראטע זיין אין האט לעסינג פריינד. דייטשע זיינע גייסטערט
 טיפ א ווי טענדעלסאנען געשילדערט חכם"( דעד )"נתן ווייזע" דעד
 און פאלק פון אונטערשייד אן מענטשן אלע ליב האט וואס חכם, א פון

גלויבן.
 וועג אויפן ווייטער סך א געגאנגען זיינען תלמידים מענדעלסאנס

 קולטור. אייראפעאישער נייער דער צו לעבן אידישע דאס צופאסן פון
 דעד פאר יאר דריי ,1786 יאר אין געשטארבן איז לערער דער

 ענדערונגען גרויסע צו געבראכט האט וואס רעוואלוציע, פראנצויזישער
 איז דור אידישער נייער רער מערב־אייראפע. פון לעבן סאציאלן אין

וועגן. נייע די אין געגאנגען שוין

 ערשטע די און רערואלוציע פראנצויזישע די 42.
עמאנסיפאציע

 (,1789) רעוואלוציע נרויסע די אנגעהויבן זיך האט פאריז אין ווען
 אידן: טויזנט פופציק פרייהייט א^יף געווארט פראנקרייך אין האבן

 דרום־ אין ספרדים טויזנט צען און עלזאם אין אשכנזים טויזנט פערציק
 די אנגענומען האט פארזאמלונג נאציאנאלע די ווי באלד פראנקרייך.

 גלייכע צוגעזאגט האט וואם רעכט", טענטשלעכע פון "דעקלאראציע
 מען געפאדערט, דעפוטאטן ליבעראלע די האבן אלעמען, פאר רעכט

 געבן און בירגער אידישע פאר באגרענעצונגען אלע אפשאפן תיכף זאל
 "פופציק אויסגערופן: האט גרעגואר אבאט דער נלייכבארעכטיקונג. זיי

 זיי אז י,1אז מאכט קנעכט; ווי שלאפן היינט זיך ליינן פראנצויזן ׳זויזנט
 נ^ך האם עם אבער בירגער!" פרייע ווי אויפשטיין ט^רנן זאלן
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 נעטאן. דאט האט פארזאטלונג די ביז געדויערט, רויילע היבשע א
 און בארדא פון ספרדים די בירגער-רעכט געגעבן טען האט צוערשט
 אין קליין נעווען זיינען זיי ווייל שמעט, כרום־פראנצויזישע אנדערע

 וועגן פראנצויזן. די טיט אסיטילירן אנגעהויבן שוין זיך האבן און צאל
 לאטרינגען, און עלזאם אין מאסן אידישע נעדיכטע די פאר פרייהייט

 אידיש־נאציאנאל געווען זיינען און אידיש דייטשן גערעדט האבן וואם
 אין דעבאטירט צייט לאנגע א נאך פאריז אין מען האט געשטיטט,

 פון דעפוטאטן קריסטלעבע די ווייל פארזאמלונג, נאציאנאלער דער
 אין ערשט שכנים. אידישע זייערע צו פיינדלעך נעווען זיינען עלזאם

 אלע אז געזעץ, א אננענוטען פארזאטלונג די האט 1791 סעפטעמבער
 ראם קריסטן. טיט גלייך בירגער״רעכט באקומען פראנקרייך אין אידן
 )באפרייונג( יע צ פא מאנסי ע פון אקט ערשטער דער נעווען איז
 איין אין באפעלקערונג אידישע די באפרייט האט וואם אייראפע, אין

קנעכטשאפט. טויזנטיאריקער פון לאנד
 פראנצויזישע די באפרייט אבער האט עמאנסיפאציע ערשטע די

 פראנצויזישן פון טייל א ווי נאד פאלק, אידישן פון טייל א ווי ניט אידן
 צייט קורצער א אין אז איבערצייגט, נעווען זיינען אלע ווייל פאלק,
 און פאלק פראנצויזישן טיטן צונויפמישן איננאנצן אידן זיך וועלן

 אז דערזעען, אבער האט טען ווען רעליניע. זייער ביי .נאר בלייבן
 האלטן און אסימילירן ניט גאר זיך ווילן עלזאם אין מאסן אידישע די

 אנגעהויבן זיי מען האט נאציע, אידישער דער פון טייל א פאר נאך זיך
 גרויסע געפירט האט נאפאלעאן קיסר דער ווען צייט, דער אין דריקן.

 זיי אז קריסטן, עלזאסער די באקלאגט אים ביי זיך האבן מלחמות,
 געלטי טיט זיך באשעפטיקן וואם אירן, פון אויסהאלטן ניט קענען

 באפעלקערונג דער דערמיט שארן און צינזן שווערע יף1א קרעדיט
 ארויס־ נאפאלעאן האט שונאי״ישראל, אלטע די ווארט אויפן גלויבנדיק

 אז (,1808 מערץ פון דעקרעט" שענדלעכער )״דער דעקרעט א געגעבן
 צען אויף בירגער-רעכט זייערע אפגענומען ווערן אידן עלזאסער די ביי

 און זיי צווישן אונטערשייד רער פארשווינדן וועט עס וואנען "ביז יאר,
 *צונויפגע נאפאלעאן האט צייט דערזעלביקער אין בירגער". אנדערע

 פאר־ א צו קהילות אידישע אלע פון פארשטייער די פאריז אין רופן
זיי ביי האט און סנהדרין", נרויסער "דער נעהייסן האט וואם זאטלונג,
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 פאלק באזונדער א פאר נים גאר זיך האלטן אידן אז ווארט, א גענומען
 פון פראנצויזן אטתע זיינען זיי נאר לעבן, שטייגער אייגענעם אן טיט

אלטן דעם אפשאפן נעהייסן האט נאפאלעאן (.1807) גלויבן אידישן

פאריז אין סנהדרין" "גרויסער דער .55

 זאל רואם "קאנסיסטאריע", א קהילה יערער אין גרינדן און קסל אידישן
 נים זאלן אידן די אז זארגן, זאל און עדנים רעליגיעזע די נאר פירן
מלוכה. רער פון געזעצן די אויף זיין ע^ר

 באפרייונג" א ארויסגערופן האט רעוואלוציע פראנצויזישע די
 זיינען וועלכע יענע, אין באזונדערס לענדער, אנדערע אין באוועגונג

 נאפאלעאנישער גרויסער דער אין פראנקרייך טיט פארבונדן געווארן
 באקוטען אידן האבן איטאליע און נד לא הא אין אימפעריע.
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 111 פרידריך-ווילהעלם קיניג דעד האט ן ם יי ר פ אין בירנער-רעכט.
 פון רעכט אידן גענעבן האט וואס דעקרעט, א ארויסגעבן געמוזט

 דייטשלאנד פון טיילן אנדערע אין (.1812) בירגער" "פרייסישע
 ־עמאנ באקומען יך1א אידן האבן האמבות( ,פראנקפורט, )וועסטפאלן

 נאד ווי צייט. קורצער א יף1א נאד געווען איז דאם אבער סיפאציע.
 )נאך יאך פראנצויזישן פון געווארן באפרייט זיינען לענדער אלע די

 בירגער׳ די אפגעשאפט רעגירוננען אלטע די האבן מפלה( נאפאלעאנס
 אלטן צום אומגעקערט זיך האבן און האלאנד( )חוץ אידן די פון רעכט
 רעאקציע פאליטישער פון צייט א אננעהויבן זיך האט עם סדר.

(1815—1848.)

 מערב־אייראפעאישע די פון לאגע אויסערלעכע די זיך האט אזוי
 געענדערט, ניט חאלאנד(, און )פראנקרייך לענדער צוויי אויסער אירן,
 רער לעבן, אינעווייניקסטע דאס זיך האט געענדערט שטארק אבער

 צו צופאסן אננעהויבן זיך האט דור יונגער דער קולטור-צושטאנד.
 די פון לעבנס״שטייגער צום און קולטור אייראפעאישער נייער רער

 גוט, זייער געווען ראם איז מאם געוויסער א אין פעלקער. ארומיקע
 זיך און פארשלאסנקייט זייער פון אפגעזאנט זיך האבן אידן וואם

 אי" זיי האבן אפט אבער שכנים, קריםטלעכע זייערע צו דערנענטערט
 אייראפעאיש זיין צו בדי אז נעמיינט, האבן פיל מאם. די בערגעכאפט

 פון אפזאגן אינגאגצן זיך מען מוז בירגער״רעכט קריגן און נעבילדעט
 זיך האבן וואס פוליען, און מענער נעבילדעטע הויך פאלק. אידישן

 האבן זיי ווייל טויפן, לאזן אפט זיך פלעגן קריסטן, טיט באפריינדעט
 האט היינע דיכטער בארימטער דער )ווי יף״שיין1ט "דער אז געהאלטן,

 נע^ אייראפעאישער דער אין אריינטריט־בילעט אן איז געזאגט( אמאל
 געווען מענדעלסאן מושת איז ר5ד פריערדיקן דעם פון זעלשאפט".
 דאס און שרייבער, דייטשע בעסטע די און לעסינגן מיט באפריינדעט

 אבער פאלק; אידישן דעם געטריי בלייבן צו נעשטערט ניט אים האט
 אידנטום. פון אפגעזאנט אפט זיך האבן פריינד אידישע און קינדער זיינע

 גע" צונויפקומען זיך פלעגן עם וואו סאלאנען", "בערלינער די אין
 גע" קריסטלעכער און אידישער רער פון פרויען און מענער בילדעטע

 שמד־ די אנגעחויבן יארהונדערט ״טן18 ף*ם שוין זיך תאט זעלשאפט,
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 זיך האבן טעכטער מענדעלסאנס "טויף״עפידעמיע". די באוועגונג,
 פר.יי די געווען איז דאראטעא, זיי, פון )איינע געטויפט ערשטע די
 מענדעלסאיס שלעגעל(; פרידריף דיכטער דייטשן בארימטן דעם פץ
 פעליקס זון איין וועלכע פון קינדער, זיינע אפגעטויפט האט אברהם, זון,

 קאמפא" געניאלער אלם בארימט געווארן איז טענדעלסאףבארטאלדי
 האט הערץ, הענריעטע סאלאן, בערלינער פון קעניגין שיינע די זיטאר;

די, אין '.׳פילו געשטארבי. איז מוטער אלטע איר ווי באלד געשמדט זיך

געלגע לודוויג .57 יוגנט דער אין היינע הייגריר .56

 שמד״עפידעמיע; די אריינגעדרונגען איז שיכטן געבילדעטע ווייניק
 בעסטע די זיך. שמדן דארטן און בערלין קיין לויפן פלעגן יונגעלייט

 פובליציסט גלענצנדער דער ליטעראטור, דייטשער דער פון פארשטייער
 אי" זיין ;1786 )געבארן בערנע לודוויג פרייהייט-קעמפער און

 ייכטער גרויסער דער און בארוך( געווען איז פאמיליע״נאמען דישער
 יארן יוננע די אין זיך האבן (1799 )געבארן ע נ יי ה היינריך
 און מעשה דער יף1א געהאט חרטה שפעטער האט היינע געשמדט.

 וויסנשאפטלעכן פונם שאפער דער ארויסגעזאגט. אפן דאם האט
 געטויפט געווען איז (1818 )געבארן מארקס קארל סאציאליזם

 באריטטע פון געשטאמט האט וואס פאטער, זיין טיט קיגדווייז נאך
דערקלערט, מארקס האט ווערק ערשטע זיינע פון איינעם אין רבנים.

101



 ער האנדל. געלט, גאט: איין נאר אידן האבן לעבן וועלטלעכן אין אז
 אויף געקוקט האט ער אז פאלקסלעבן, אידישן פון ווייט אזוי געווען איז

 אידישע א ס, ד ל י ש ט א ר קליינע אדער גרויסע אויף ווי אידן אלע
 אירע געהאט האט וואס באנקירן״פאטיליע,

 אייראפע פון הויפטשטעט די אין באנקען
 געלט־ דעם אויף געוועלטיקט האט און

מארק.
 שטד״באווע׳ די אז זיך, פארשטייט

 טייל קליינעם א נאר בארירט האט גונג
 נאך איז עם דייטשלאנד. אין אידן די פון

 ניט איז וואס קערן, געזונטער א !עבליבן
 געוואלט אים האט נאר פאלק, פון אוועק

׳ ר א פ ע ר אידישע די רעפארמירן.
דייטשע, די אמאל ווי אזוי מאציע, ביאליק נחמן חיים 58

צוערשט רעליגיע. פון אנגעהויבן זיך האט (132 זייט דער )צו
 סינא• דער פון אויסזעען אויסערלעכן דעם וועגן געזארגט מען האט
 אנדערע און קאסעל האמבורג, בערלין, אין נאטסדינסט. פון און :אגע

 טען וואו "טעטפלען", שייגע געבויט מען האט שטעט גרויסע
 אפט פסאלמען, און הפילות פון כאר-געזאנג איינגעפירט תאט
 געלייענט תפילות געוויסע ארגעל, אן פון שפיל מיטן

 אויף )"פרעדיקטן"( דרשות געהאלטן איבערזעצונג, דייטשער א אין
 גע־ און יוגנט די צוציען כדי געמאכט, טען האט אלץ דאס דייטש.

 בתי־ אלטע די אין איז וואם גאטסדינסט, צום מענטשן בילדעטע
 טען איז אבער שפעטער שיין. ניט גאר אויסערלעך געווען מדרשים
 פראגע: די נעשטעלט האט טען רעפארם. דער אין ווייטער געגאנגען

 וואם מנהגים, און דינים אלע אפהיטן טחוייב דורות נייע די זיינען צי
 אין און תלמוד אין יארן הונדערטער פון טשך אין אגגעקליבן זיך האבן
 ווייל טריט, יעדן אויף אידן דעם בינדן און ליטעראטור רבנישער רער

 אויס׳ אדער מצווה א זיין טקיים צו ווי טראכטן, נאר ער מוז שטענדיק
 געבילדעטע טאדערן באזונדערם נעלערנטע, פיל עבירה? אן מיידן

 צערע־ פארעלטערטע איבעריקע, אפשאפן געוואלט האבן ראבינער,
 אינהאלט מאראלישן ריינעם דעם פארשטארקן דערמיט און ט$ניעם
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 די אין נביאים. די געפרעדיקט אים האבן עם ודי אידנטום, פץ
 דער פץ פירער די האבן יארהונדערט ״טן19 פון יארן פערציקער

 נ י וו לוד ר, ע ג יי ג אברהם ראבינער ברעסלויער דער רעפארם,
 דעם צייטונג "אלגעמיינע דעד פץ רעראקטאר )ויער פיליפסאן
 ראבינער- צונויפנערופן געלערנטע עטלעכע נאך און יודענטוטם"(

 לאננע נאך ברעסלוי. און פראנקפורט ברוינשווייג, אין פארזאטלונגען
 פאריזער דעם פון זין דעם אין באשלוסן אנגענומען מען האט וויכוחים
 מלוכה״געזעץ, דעם צו צופאסן זיך מוז געזעץ אידישע דאם אז סנהדרין:

 טיט פארבייטן מען קען תפילות די אין שפראך העברעאישע די אז
 ווענן תפילות אלע ווערן אויסגעשלאסן זאלן סידור פון אז דייטשער, דער

 וועגן געזעצן שווערע די אז ארץ־ישראל, קיין פאלק דאם אומקערן
 האבן רבנים פרומע די וו. א. א. ווערן פארלייכטערט זאלן שבת־רו

 ן ו ש מ י ש רעפארמער. אפיקורסישע די קעגן שטורעם א אויפנעהויבן
 אר" פון פארטיי א פראנקפורט אין געגרינרעט האט הירש רפאל

 רעפארם• רער טיט קאמף שארפן א געפירט האט וואם טאדאקסן,
פארטיי.
 צוגעפאסט יך1א זיך האט דייטשלאנד אין ליטעראטור אידישע די

 תלמידים מענדעלסאנם האבן צוערשט צייט. דער פון פאדערונגען די צו
 העברעאישער דער אין ליטעראטור פראגרעסיווע א שאפן נעפרובט
 "המאסף" נאמען דע□ טיט זאמלביכער ארויסגעגעבן האבן זיי שפראך:

 וואו הפסקות(, גרויסע טיט ,1811 ביז 1784 יאר פון זאמלער", )"דער
 פילאזאפישע און רעליגיעזע וועגן ארטיקלען געדרוקט זיך האבן עס

 העברעאישע די אבער זאכן. אזוינע נאך און דראמעם שירים, טראנן,
 האט וואס יוגנט, די דור; אלטן ביים געהאלטן נאר זיך האט שפראך

 פאר׳ ניט שפראך אלטע די שוין האט שולן, דייטשע אין געלערנט זיך
 אויסגע• איז אזוי רעדן. צו אויפגעהערט אידיש אפילו און שטאנען
 זאמל׳ )די שפראך דייטשער דער אין ליטעראטור אידישע א וואקסן
 רעם צייטונג "אלגעמיינע וואכנשריפט א שפעטער "שולמית", ביכער

 טיט אינטערעסירן אנגעהויבן זיך האט מען אנרערע(. און יודענטומם"
 טויזנט• דער פון פארשונג דער מיט דערהויפט וויסנשאפט, אידישער
 פארפאסט האט פראנקפורט אין ט ס א י ם ו ק ר א מ געשיכטע. יאריקער

בענד ניין אין איזראעליטן" די פון געשיבטע "אלגעמיינע די
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 אנשטאט ער האט צייט יענער פץ טאדע דער נאך (;1829—1820)
 קריסטן די ביי געווען איז "איד" ווייל "איזראעליטן", געשריבן "אידן"

 אריינגעלאזט זיך האט בערלין אין נץ ו צ ליפמאן זידל-ווארט. א
 ליטע" באזונדערם געשיכטע, אידישער דער פון פארשונגען טיפע אין

 זיך האבן עם ווי דערקלערט, ערשטער דער האט ער ראטור״געשיכטע;
 און קינות און סליחות פיוטים, תפילות, די מדרש, דער אנטוויקלט

 דייטש אין ווערק גרעסטע )זיינע ליטעראטור טיטלאלטערלעכע די בכלל
 טען עסטרייךהאט אין (.1865 און 1832 צווישן געדרוקט זיינען

 שרייבן פארגעסן ניט נאך — גאליציע — פראווינץ איין אין גאר
 נע־ היסטאריע אידישער דער פון פארשער האבן דא און העברעאיש,

 מאל כ קרא נחמן האט אזרי העברעאיש. אין ווערק זייערע שריבן
 ווערק זיין שפראך אלטער דער אין פארפאסט (1840 )געשטארבן

 פון פארבלאנדזשעטע די פאר )"וועגווייזער הזמן" נבוכי "טורה
 נייסטיקער אידישער דער פון פילאזאפיע טיפע א — צייט"( אונזער

 גע" האט "ר( י ש )געקירצט ראפאפארט יהודה שלומה געשיכטע.
לעיתים"(. "ביכורי זאמלביכער די )אין גאונים די פון תקופה די פארשט

עמאנסיפאציע צורייטע די און רעכט פאר קאמף דער .43

 אנדערע און פרייסישע די האבן רעאקציע״צייט דער אין ווי נאכדעם
 בירגער• ביסל דאם אידן ביי אפגענומען דייטשלאנד אין רעגירונגען

 האט צייט, נאפאלעאנישער דער אין געגעבן זיי האט מען וואם רעכט,
 עטאנסי־ פאר אינטעליגענץ אידישער רער פון קאמף א אגגעהויבן זיך

 האם" ריסער,א גבריאל געווען איז קאמף אין פירער רער פאציע.
 זיינע פאר אדוואקאט אן געווארן איז וואם אדוואקאט, בורגער

 — גלויבן" אידישן פון בירגער ״דייטשע די פאר ״גלויבנס״גענאסן",
 פובליציסטן דייטש״אידישע אנדערע און פיליפסאן ריסער, האבן אזוי

 עקזיסטענץ די אנערקעגען וועלנדיק ניט ברידער, אידישע זייערע גערופן
 פובליציסט און רעדנער גלענצנדער דער פאלק. אידיש באזונדער א פון

 רעגירונגען דייטשע די אז געטענהט, שטענדיק האט ריסער גבריאל
 ערגעץ האבן אידן ווייל בירגער־רעכט, אלע אידן געבן מחויב זיינען
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 פאלק באזונדער קיין גאר זיי זיינען דעריבער און לאנד איינן זייער ניט
 אוג־ און נאציע הערשנדער דער פון טייל א זיי זיינען אומעטום ניט:

רעפארמירן. מען דארף זי אריך וואס רעליגיע, אין נאד זיך טערשיידן
 טערץ. די געקומען איז עם ביז געהאלפן, ניט האבן טענות אלע

 דערשאסן זיינען בערלין פון גאסן די אויף .1848 יאר פון רעוואלוציע
 אויךעטלעכעאידישערעוואלוציאנערן. סאלראטן פרניסישע פון געווארן
 באפרייונג־באוועגונג; דער אין פירער די פון איינער געווארן איז ריפער

 דייטשן ערשטן פון וויצע־פרעזידענט צום אויסגעקליבן אים האט טען
 ער האט דא פראנקפורט. אין פארזאמלט זיך האט וואס פארלאמענט,

 אידן, טויזנטער פון נאמען אין עמאנסיפאציע די פארטיידיקט אויך
 קאנסטיטוציעם די אין איז אזוי פאלק. דייטשן צום נאד געהערן רואם

 גרונד־ דער געווארן אנגענומען לענדער דייטשע אנדערע און פרייסן פון
 אוג־ אן יעדערן געהערן רעכט פאליטישע און "בירגערלעכע אז געזעץ,

 דאזיקן דעם אבער מען האט גיך אזוי ניט רעליגיע". פון טערשייד
 רעגי־ די האבן צוערשט לעבן. אין פארווירקלעכט געזעץ פאפירענעם

 האט מען אלעמען; פאר רעכט גלייכע פון וויסן געוואלט ניט רוננען
 וויל, ער וואו האנדלען צו און וואוינען צו געשטערט ניט אידן רעם

 ניט אים מען האט מלוכה־דינסט און פראפעסיעס העכערע צו אבער
 זיך האבן לענדער דייטשע די ווי נאכדעם שפעטער, נאר צוגעלאזט.
 דייטשע נייע די געווארן געשאפן איז עם און פאראייניקן אנגעהויבן
 רער אין באשטעטיקט ווידער מען האט (,1871—1869) איטפעריע

 אידן דייטשע מיליאן האלבער א גלייכבארעכטיקונג. די קאנסטיטוציע
 און בירגער, געווארן ע י צ א פ י ם נ א מ ע ר ע ט יי וו צ דער דורך זיינען

פארווירקלעכן. צוביסלעכווייז אנגעהויבן זיך האט גלייכבארעכטיקונג די
 געבראכט אויך 1848 יאר פון רעוואלוציע די האט ך יי ר ט עם אין

 די זיך האט דא פרייהייט. פאפירענע נאד באפעלקערונג אידישער דער
 אנדערט־ די באפרייען צו מיטאמאל אנטשליסן געקאנט ניט רעגירונג

 בעהמען, — פראווינצן באזעצטע נעדיכט זייערע אין אידן מיליאן האלב
 פרעטדע. ווי באהאנדלט פריער זיי האט מען וואו אונגארן, און נאליציע

 צו זיינען רעגירונג זיין און פראנץ״יוסף קיסר דער ווי דעם, נאך באלד
 פינש" א אננעהויבן זיך האט רעוואלוציע״שרעק, דעם פון געקוטען זיך

 עלעמענטארסטע אלע אידן ביי אפגענומען האט מען רעאקציע: טערע
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 פראווינ״ן איין פץ אריבערפארן געלאזט ניט זיי האט טען בירגער׳רעכט;
 האבן וואס אידן, געטריבן ווידער מען האט ווין פון אנדערער; דער אין
 אבער גרויסהענדלער און באנקירן ווי שטייערן גרויסע געצאלט ניט

 טיט מלהטות די אין מפלות צוויי געהאט האט עסטרייך ווען שפעטער,
 מען און געפאלן רעגירונג רעאקציאנערע די איז פרייסן, און איטאליע

 נייער דעד אין קאנסטיטוציע. ליבעראלע די אויפגעשטעלט האט
 איז 1867 יאר פון מלוכה עסטרייך״אונגארישער פון קאנסטיטוציע

 שווערסטע די גלייך. אלע זיינען געזעץ פארן אז געזאגט, געווען בפירוש
 פרא• פארשיידענע און ערד־באזיץ וואוינרעכט, אין באגרעניצונגען

 איי געטאן שאט א זיך האבן קינדער אידישע געפאלן. זיינען פעסיעם
 פרא־ די פאר זיך אויסצובילדן בדי שולן, העכערע און מיטלערע די

 דעפוטאטן אידישע אינזשענערן. אדוואקאטן, דאקטוירים, פון פעסיעם
 אין )רייכסראט(, פארלאמענט עסטרייכישן דעם אין אריין זיינען

 זייעי זיך האט יוגגט געבילדעטע די סיים. אונגארישן און גאליצישן
 פאליאקן, דייטשן, — פעלקער ארוטיקע די טיט אסיטילירט שנעל

 פרומע די געבליבן שטארק נאך אבער איז עם מאדיארן. אונגארישע
 אין און רביים און חסידים אירע מיט גאליציע אין ארט^דאקסיע

ר^נים. און ישיבות גרויסע אירע טיט אונגארן
 דעי אין אריץ קרעפטן אידישע מער נאך זיינען דייטשלאנד אין

 געמישטע קולטור-לעבן. דייטשן דעם אין און געזעלשאפט קריסטלעכער
 די אין אפטער. אלץ געווארן זיינען קריסטן און אידן צווישן חתונות

 לערער, אינזשענערן, דאקטוירים, אדוואקאטן, פון פראפעסיעם פרייע
 נרעסערן א אלץ פארנומען אידן האבן זשורנאליסטן און שרייבער

 אין אויערבאך ד אל מ בער בארימט געווארן זיינען עם פלאץ.
 אויבנדער• דער און לאסאל ד נ נא י ד פער בעלעטריסטיק, דער

 באוועגונג, סאציאליסטישער דער אין רקם א מ קארל מאנטער
 אויר פ^רשער רייע א נאך און פאליטיק דער אין ר ע ק ם א ל ד ר א ו ד ע

 אויפן ארבעט די אנטוויקלט אויך זיך האט עם געביטן. וויסנשאפטלעכע
 היסטאריקער גרויסער דער וויסנשאפט. אידישער דער פון געביט

 בינין; שענסטן דעם יסגעבויט5א דא האט ץ רע ג )הירש( ך י נר יי ה
 ער (.1876—1853 )דייטש, אידן״ פון ״געשיכטע עלף־בענדיקע זיין

פאר• אידישער דריי-טויזנטיאריקער דער פון בילדער די באלעבט האט
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גרעץ היינריך .59

 די און גרויסקייט גייסטיקער רער וועגן דערציילט גאנגענהייט,
 אין אים צו ליבע געוועקט און פאלק געיאגטן רעם פון צרות ביטערע

 דער האט געדאנקן אזעלכע פון איינפלוס דעם אונטער הערצער. אלע
 ה ע ה מושה סאציאליסט אידישער
 ווערק באגייסטערטע זיינע געשריבן

 פאלק. אידישן פון אויפגאבן די יועגן
 קעגן פראטעסטירט שארף האט ער

 פארלייקנט וואם אסימילאציע, רער
 אידישער א פון עקזיסטענץ די אפילו

 ירושלים" און "רוים בוך זיין אין נאציע.
 אז געפאדערט, ער האט (1862 )דייטש,

 רייכע פון הילף רער טיט זאל טען
 ישוב אידישן נייעם א בויען פילאנטראפן

 ווידער עם מאכן און ארץ־ישראל אין
 געווען איז העם לאנד. אידיש א פאר

 נאציאנא־ רער צו אסיטילאציע פון געקומען איז וראם ערשטער, דער
ציוניזם. צום און אידייע לער

 בא= זיינען עמאנסיפאציע" "צווייטער דער פון תקופה דער אין
 אין מערב־אייראפע. פון לענדער אנדערע אין אריך אידן געווארן פרייט

 פויפסטלעכער דער געהערשט פריער האט עם וואו איטאליע,
 אין לופט די אפגערייניקט 1848 יאר פון רעוואלוציע די האט רעזשים,

 זיך האבן באפרייונגס״קריג לאנגן א נאך געטאם. פינסטערע אידישע די
 די מלוכה; איין אין פאראייניקט לענדער איטאליענישע פארשיידענע די

 פויפסט ביים אפגענומען האט וויקטאר״עמאנואל קיניג פון ארמיי
 וועלטלעכער א פאר זי געמאכט און ים1ר שטאט הייליקע די 1\ פיום

 געטא, פון איינוואוינער די (.1870) איטאליע גאנץ פון הויפטשטאט
 ארוים זיינען יארן, הונדערטער פארשפארט געווען זיינען אידן וואו
 איצט שטאט. גאנצער דער אין באזעצט זיך האבן און תפיסה זייער פון

 פון ווינקל איין אין פארשפארן געטוזט אליין פויפסט דער זיך האט
 און גלחים קאטוילישע פאר געטא מין א וואטיקאן, אין — רוים

מאנאכן.
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 אן א^יף גאר עטאנסיפאציע באקומען אידן האבן עננלאנד אין
 אין באנקירן און גרויסהענדלער אידישע די האבן דא וועג. אנדער
 רעכט: פריוואטע אלע כמעט נעהאט שטעט אנדערע אין און לאנדאן

 נאר האט זיי געשעפטן; געפירט און נעלעבט פריי אומעטום האבן זיי
 שטאט־ אין דעפוטאט א זיין צו רעכט דאם רעכט, פאליטישע געפעלט

 מלוכה" בכלל און ריכטער אדוואקאטן, ווערן צו פארלאמענט, אין און ראט
 באאטטער יעדער אז נעפאדערט, האט נעזעץ אלטע דאם באאמטע.

 שווער "איך ווערטער: די טיט שבועה א אפגעבן ז$ל דעפוטאט אדער
 געקאנט ניט ד$ס האבן אידן און קרימט", אמתן אן פון גלויבן דעם טיט
 דעבאטירט פארלאמענט ענגלישן אין טען האט צייט לאנגע א טאן.

 קעגן איז וואם שבועה, אזא פון אידן באפרייען מען זאל צי פראגע, די
 דערלאזט ניט האבן קאנסערוואטארן די אבער געוויסן, רעליניעזן זייער

 באפעלקערונג לאנדאנער די האט מאל עטלעכע באשלום. אזא צו
 די פון איינעם פארלאמענט אין דעפוטאט א פאר יסגעקליבן1א

 פלעגט ער ווען מאל, יעדעם אבער באנ>!ירן, באקאנטע די ראטשילדם,
 אפגעבן נעוואלט האט און פארלאטענט אין זיצונגען די צו קוטען

 הייסן אים מען פלעגט קריסטלעכער, דער אנשטאט שבועה, אידישע א
 טען האט דעבאטן דריימיקי^ריקע נאך ערשט יז.1ה פון ארו׳יסגיין

 דעי אידישע און שבועה-געזעץ, אומגעלומפערטן דעם אפגעשאפט
 (.1858) פארלאטענט אין ארט זייער פארנעמען געקענט האבן פוטאטן

 ענגלישן דעם אין אויסגעצייכנט אידן סך א זיך האבן אן צייט יענער פון
 אידישע נעטראגן האבן ריכטער און באאמטע הויכע פיל טלוכה-דינסט.

 אידן א אויסקלייבן באפעלקערונג לאנדאנער די פלעגט אפט נעטען;
 שטאט, פון פארשטייער אויבערשטער ה. ד. "לארד-מעיאר", א פאר

 )לארד דיזראעלי ין מ י נ י ב איד, געוועזענער א בירגערטייסטער.
 צייט א איז יוגנט, דער אין געטויפט אים האט מען וואס ביקאנספילד(,

 רעגירונג ענגלישער רער פון שפיץ דער אין געשטאנען (1874 יאר )פון
 האט ער וויקטאריא. קיניגין דער פון פריינד נאענטער א געווען איז און

 שטאלצירט האט ער אבער פארטיי, קאנסערוואטיווער דער צו געהערט
 פארשיידענע אין אידן טובות געטאן און אפשטאמונג אידישער זיין מיט

 באגאבטער א א^יך געווען איז דיזראעלי״ביקאנספילד לענדער.
 ארויסגעשטעלט ער האט ראטאנען היסטארישע זיינע אין שרייבער;
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 אריך איז צייט יענער צו אלראי"(. "דויד )"טאנקרער", העלדן אידישע
 מאנטעפיארע.. מושה פילאנטראפ אידישער באריטטגעווארןדעד

 די חילף צו קומען אפט פלעגט און לאנדאן אין געלעבט האט וואס
מזרח״אייראפע. אין אירן פארפאלגטע

 עמאנ" נעווען אן לאנג פון זיינען אידן וואו פראנקרייך, אין
 זייערע פון באפרייונג רער וועגן זארגן געקענט שוין זיי ה^בן סיפירט,
 אידן, פראנצויזישע די פון פירער רער לענדער. אנדערע אין ברידער

 קאנסיסטאריע, אידישער פאריזער פון פארזיצער און אדוואקאט רער
 אין יוסטיץ־טיניסטער טאל צוויי געווען איז קרעטיע, אדאלף

 גרויסן זיין (.1870 און 1848 יארן די )אין רעגירונג פראנצויזישער רער
 פאר־ צו כדי באנוצן, ער פלענט קרייזן פאליטישע די אין איינפלום
 קרעטיע האט 1860 יאר אין אינטערעפן. אידישע אומעטום טייריקן

 אידישן "אלוועלטלעכן רעם פאריז אין געגרינדעט פריעי זיינע טיט
 נעשטעלט זיך האט וואם אוניווערפעל(, איזראעליט )אליאנס פארבאנד"

 פאר׳ און בירגער״רעכט קריגן צו אוטעטום אידן פארהעלפן ציל: אזא
פארפאלגט. ווערן זיי וואו לענדער, יענע אין זיי טיידיקן

 איינצושטעלן אויסגעקומען "אליאנס" פאריזער דער איז צוערשט
 פון מלוכה געבארענער ניי א אין באפעלקערונג אידישער דער פאר זיך

 דער דורך נעשאפן זיך האט וואם רוטעניע, אין טזרח״אייראפע,
 און מאלדאוויע פראווינצן, טערקישע געוועזענע צוויי פון פאראייניקונג

 רוב דאס טאפן, אידישע נעדיכטע נעלעבט האבן רא (.1859) וואלאכיע
 פארשפרייט געווען זיינען זיי נאליציע. און אוקראינע פון אנגעפ^רענע

 פאר" די טיט דא געהאנדלט האבן דערפער, און שטעט אין
 די פריצים, זייערע ביי ערד ארענרירט האבן און פויערים שקלאפטע
 נעהאט, ניט אידן דא האבן רעכט בירנערלעכע באיארן. רוטענישע

 אפט זיי פלענן הערשער די און רוסלאנד, נאענטן דעם אין ווי אזוי פונקט
 טען האט מלוכה פאראייניקטער דער פון בילדוני דער נאך פארפאלגן.
 פונקט א קאנסטיטוציע דער אין אריינשטעלן ווענן שמועסן אנגעחויבן

 הא" קארל רומעניע, פון פירשט נייער דער נלייכבארעכטיקוננ. וועגן
 אידן־פיינד — פארטייען צוויי צווישן געוואקלט זיך האט הענצאלערן,

 פאר" רומענישן אין האט טען ווען טאג, דעם אין אידן-פריינד. און
 דער אין האט עמאנסיפאציע, וועגן פראנע די באהאנדלט לאטענט
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 צעשטערט האט טען פאנראם: א אויסגעבראכן בוקארעשט■ הויפטשטאט
 האט דאסזעלבע !(.866 )יולי אירן געשלאגן און סינאנאגע נייע די

 נראד איז קרעמיע יאסי. שטאט אידישער דער אין פאסירט אויך
 דער אויף געווירקט האט און בוקארעשט אין געווען טעג יענע אין

 האבן בירגער־רעכט אבער פאגראמען. די אפשטעלן זאל זי רעגירונג,
 טעד נאך זיך האבן זיי אויף רדיפות די באקוטען. ניט דאך אידן

 פאר־ אין פאגראטען עטלעכע נאך צו געקוטען איז עם פארשטארקט.
 יפגעהויבן1א האט "אליאנס" די (.1873—1870) שטעט שיידענע

 נע" האבן לענדער אנדערע און פראנקרייך פון דיפלאמאטן די רעש; א
 זי אידן. אירע שיצן זאל זי רענירונג, רוטענישער רער פון פאדערט

 אין האט אידן צו פיינדשאפט אבער געטאן, דאס מורא אוים האט
 שטענדיק זיך האבן לאנד פון הערשער די אויפגעהערט. ניט רוטעניע

 און רוסלאנד, אימפעריע, גרויסער ש^נישער דער אויף אומגעקוקט
 רוסישער דער פון פאליטיק אידן־פיינדלעכער דער נאכגעמאכט האבן

רענירונג.

ררסלאנד אין צענטר אידישער גרריסער דער .44

 מערב־ פון לענדער טייל נרעסטן דעם אין ווען צייט, דער אין
 פא־ טיט פארבונדן געווען עמאנסיפאציע אידישע די איז אייראפע
 אייגענעם זיין טיט נעגאננען זיך רוסלאנר איז איבערקערענישן, ליטישע

 הונדערטער האט וואס מלוכה, גרויסע די אידן־פראגע. דער אין וועג
 צום און ״טן18 ף1ם טיטאטאל, האט אידן, פון העדן נעוואלט ניט יארן

 טיט מדינות ילישע1פ די איינגעשלוננען יארהונדערט, טן-19 אנהויב
 טאן צו וו^ם נעוואוסט, ניט האט טען און — אידן טיליאן א העכער

 פירגער-פרייהייט צו פאלק. פרעטדן גאר א פון טענטשן פיל אז^י טיט
 דעספאטיזם צארישן פון לאנד דעם אין געקוטען ניט ווייט נאך טען איז
 יעקאטע- פון רעגירונג די פויעריפ״קנעכט. טיליאנען צענדליקער און

 נע• א טיט לענדער ערשטע די פוילן פון באקומען האט רר^ם ,11 רינע
 אוקראינע(, און ליטע )ווייסרוסלאנד, באפעלקערונג אידישער דיכטער

 זאלן אידן פדי טיף״רוסלאנד, פון לענדער דאזיקע די יםט1אפגעצ האט
איפעריהט אלע און פעטערבורג טאסקווע, אין חלילה אריינדריננען ניט

110



 פארשרייבן רעכט דאם באקוטען האבן אידן שטעם. ,עכט״-רוסישע"
 האבן וואם שטעט, די אין נאד האנטווערקער און הענדלער וו ר ז

תש• פץ גובערניעם אינעווייניקסטע די אין פוילן; צו געהערט פריער

פוילן אין טיפן אידישע אמאליקע .61־60

 רער געווארן געשאפן איז אזוי וואוינען. געטארט ניט זיי האבן לאנד
 אסעדלאסטי" "טשערטא די וואוין־ראיאן, דער "תחום", אידישער

(.1795־1772)
 איז ער ווען 4 אלעקסאנדער צאר פון יארן ערשטע די אין

 פרוב א געטאכט רעגירונג רוסישע די האט ליבעראל, אביסל געווען נאך
 אידן" וועגן "סטאטוט רער טאסן. אידישע די פון לאגע די פארבעסערן

 ערדארבעטער, קלאסן: דריי אויף אידן צעטיילט האט 1804 יאר פון
 ערד־ קליינבירגער. און הענדלער האנטווערקער, אדער פאבריקאנטן

 רעגירונג די און געווען, ניט אידן ביי דענסטטאל נאך זיינען ארבעטער
 האט זי פויערים: אידישע פון קלאס אזא שאפן ערשט נעוואלט האט

 דארטן זיך באזעצן זיי העלפן דרום־רוסלאנד, אין ערד זיי נעבן צונעזאגט
 פארבאטן שטרענג אבער האט זי ערדארבעטער״קאלאניעם. נרינדן און

 עטלעכע אין אז אנגעזאגט, האט און דערפער די אין שיינקן האלמן
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 אריבער• מוזן שיינקער און דארף-הענדלער אירישע וועלן ארום יאר
 אידן, פון געפאדערט סטאטוט דער האט ווייטער שטעט. די אין פארן

 שפראך. רוסישע די קענען און שולן רוסישע אין לערנען זיך זאלן זיי
 רע" דער פון רוף רעם אויף אפגערופן זיך האבן אידן טויזנט עטלעכע

 אין קאלאניעם ערשטע די געגרינדעט האבן און עררארבעט צו גירונג
 יעקאטע- און כערסאן נובערניעם די אין דרום־רוסלאנד, פון סטעפעם די

 געליטן שטארק האבן קאלאניסטן די אבער (;1810—1808) רינאסלאוו
 אן אפט סטעפעם, ווילדע די אין איינגעארדנט זיך האבן זיי וואנען ביז

 דעם אידן ביי אפגעשלאגן צייט א יף1א האט דאם וואסער. אן און הייזער
 געבליבן זיינען מאסן גרויסע די קאלאניזאציע. ווייטערער צו חשק

 די פון אבער דערפער. און שטעט די אין האנדל״געשעפטן זייערע ביי
 געווארן זיינען שטעט די און טרי_יבן, אנגעהויבן זיי טען האט דערפער

 קאטאסטראפע, א צו געבראכט וואלט דאס פרנסה. אן אידן טיט פול
 דערפער, די פון גירוש רעם אפגעשטעלט ניט וואלט רעגירונג די ווען

 רום׳ אויף נייט ארטיי נאפאלעאנם אז דערהערט, האט זי בשעת
(.1812) לאנד

 רוסישע די אין קינדער זייערע אפצוגעבן פאדערונג דער אויף
 זיי זיינען צייט יענער אין אפנערופן. גארניט אירן די זיך האבן שולן
 ניט איבערהויפט האבן און פאלק רוסישן דעם פרעטד געווען גאך

 געווען זיינען קינדער אידישע פאר בילדונג. אלגעטיינע קיין געוואלט
 לאננן א נאך האבן מתנגדים און חסידים ישיבות. און חדרים גענוג
 רער "אויפקלערונג", דער קעגן אחת :ד נעמאכט זיך צווישן קריג

 די פון אויסלאנד, פון אריינגעדרונגען ים רך איז רואם "השכלה",
קרייזן". "בערלינער

 • י נ צאר דעספאטישער דער נאכפאלגער, אלעקסאנדערם
 טאסע פארשלאסענע דאזיקע די אריינפירן באשלאסן האט ,1 י א ל א ק

 יענער ביז טיליטער״דינסט. שווערן דורך נעוואלט, טיט לעבן רוסישן אין
 דער• האבן און טיליטער אין דינען פון פריי געווען אידן די זיינען צייט
 "אוקאז" זיין אין אבער ..אט ניקאלאי שטייער. באזונדער א געצאלט פאר

 יונגעלייט אידישע אפגעבן זאל טען געהייסן, 1827 יאר פון )דעקרעט(
 זאל יונגעלייט, אויספעלן וועלן עס ווען יאר; 25 יף1א סאלדאטן פאר
 בא• אין זיי אוועקגעבן אינגער, פיל און יאר 12 פון אינגלעך נעטען טען
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 צוגרייטן און קינדער( )סאלדאטישע "קאנטאניסטן" פאר טאליאנען
 ארויסגערופן האט "אוקאז" דער מיליטער־דינמט. צום דארטן זיי
 געווען איז שרעקלעכער נאך און קהילות, אידישע אלע אין שרעק א
 האבן וואם יונגעלייט, אידישע אויסגעפירט. ווערט ער ווי זעען, צו

 וועלדער אין צעלויפן זיך פלעגן קינדער, טיט ווייב א געהאט אפט
 האבן וואם "כאפערם", די פון זיך באהאלטן צו שטעט ווייטע אדער

 אפגעבן און קייטן אין שמידן באפן, זיי פלעגט מען זיי; נאך געיאגט ויך
 פאמיליעס ארימע פון אינגלעך קליינע שטראף־באטאליאנען. די אין

 ווייטע די אין זיי פארשיקן און עלטערן די ביי אפנעמען מען פלעגט
 דארטן געווען; ניט אידן קיין גאר זיינען עם וואו גובערניעם, רוסישע

 שמד צום ווי מיליטער־דינסט, צום עזרי ניט צוגעגרייט זיי מען האט
 ראן טויפן, לאזן זיך פלעגן זיי ביז געפייניקט קינדער די האט מען

 ניט שוין האבן זיי און הייזער רוסישע אין אפגעבן זיי מען פלעגט
 יענער פון פאלקם־ליר דאם עלטערן. זייערע צו אומקערן זיך געטארט

געקלאגט: האט צייט
 אלע פאר פאטער א ביסט דו מרומים, שוכן הרהטים אב

. יתומים!.
 יונישע אן זיי טוט מען חדר, פון מען רייסט עופעלעך קליינע

...קליידער
ניקאלאיען! קייסער דעם צו שרייען לאמיר וויינען, לאמיר

 אז דערזעען, האט רעגירונג ניקאלאיס און יארן, אריבער זיינען עם
 ניט אידן אלע מען וועט קאזארמע סאלדאטישער דער דורך אפילו

 דאסזעלבע דערגרייכן מיטל: אנדער אן צוגעטראכט זי האט אפשמדן.
 געוואוסט, האט אווואראוו בילדונגס־מיניסטער דער שולן. רוסישע דורך

 אסימילירן מערב־אייראפע פון לענדער אנדערע און דייטשלאנד אין אז
 צום אריבער אפט נייען און קריסטן מיט אידן נעבילדעטע זיך

 אומעטום זאל מען אז ניקאלאיען, פארגעלייגט ער האט קריסטנטום;
 די פון זיי אפציען כדי קינדער, אידישע פאר שולן רוסישע עפענען
 געגרינדעט האט מען געטאכט. מען האט אזוי ישיבות. און חךריס

 *"ראבינער צוויי און אידן פאר רענירונג־שולן שטעט פארשיידענע אין
 אפיציעלע און לערער צוגרייטן אויף זשיטאמיר און ררילנע יןא ,לךש

קהילות די אין רעגירונג דער פון באאמטע ווי זיין ואלן וואם כ;נים,
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 שטי׳ ניקאלאים פון אנגעשראקן געווען זיינען וואם אידן, די (.1844)
 קינדעי זייערע שיקן נעהאט מורא יארן ערשטע די אין האבן סיסטעם,

 "השבלה״-בא די חילף צו געקומען איז דא אבער שולן, נייע די אין
 געוויפע אין האט מען אויסלאנד. פון אריינגעדרונגען איז וואס ווענונג,
 טיט אז פארשטיין, אנגעהויבן געזעלשאפט אידישער דער פון קרייזן

 ניט צייטן היינטיקע מען קען ישיבה און חדר פון "בילדונג" דער
קינדער אידישע פאר שול מאדערנע א שאפן מוז מען און אויסקומען

 יצחק־ געווען איז רוסלאנד אין השכלה דער פון פאטער דער
 זיין אין וואלין. אין קרעמענעץ, פון )ריב״ל( ן א ז נ י לעוו בער

די א^יף אנגעוויזן ער האט (1828) בישראל״ ״תעודה בוך העברעאישן

)ריב״ל( לעווינזאן יצחק־בער .62

 מען געפאדערט, האט און ערציאונג אלטעי דער פון פעלערן מיאוסע
 און וויסנשאפטן אלנעמיינע א)יך גמרא און תנ״ך חוץ לערנען זאל

 ושידים וואלינער די מלוכה־שפראך. די באזונדערס שפראכן, פרעמדע
 נעטאן האט ער אבער אפיקורס, אן אלם פארשריען לעווינזאנען האבן
 אים נ$ך גייסט. דעמזעלביקן אין ביכער נאך נעשריבן האט און זיינם



 א^יפ׳ ציל: א פאר געשטעלט זיך האבן וואס שרייבער, נעקומען זיינען
 איר אין שפראך העברעאישע די ליטעראטור נייער רער אין לעבן

 געבן און סטיל, רבנישן פארדארבענעם רעם אנשטאט פארם, ביבלישער
 נ" ע עב ל אברהם־בער דיכטער ווילנער רער אינהאלט. נייעם א איר
 אויפ־ (1842) שפת־קודש" ״שירי זיינע אין האט הכוהן( )אדם ואן

 "יוסף, כה מי זון זיין פאעזיע; העברעאישע קלאסישע די געלעבט
 ליריקעי בעסטער דער געווען איז (,1852) געשטארבן יונג גאר איז וואם
 אברהם בת־ציון"(. )"שירי ליטעראטור העברעאישער נייער רער אין

 הנביא ישעיה פון לשון רעם אין געשריבן האט קאוונע פון מאפו
 וועלכע "אשמת־שומרון"(, )"אהבת־ציון", ראמאנען היסטארישע שיינע

 מרדכי שרייבער ווילנער די באגייסטערונג. מיט געלייענט האט מען
 איבערגעזעצט האבן אן שולט ן מ קל און גינצבורג אהרון

 געוועקט האט אלץ דאם העברעאיש. אויף דייטש פון ווערק פראזאישע
 ווייטערע א צוגעגרייט האט און געדאנקען נייע דור יונגן דעם אין

גייסט. מאדערנעם דעם אין אנטוויקלונג
 פון "רעפארם־צייט" די אנגעקומען איז טויט ניקאלאיס נאך

 *קנעכט די אפגעשאפט האט קיסר נייער דער .11 ער נד א לעקם א
 מלוכה־ די רעפארמירט אביסל און (1861) פויערים רוסישע די פון שאפט

 לעבן אידישן אין אויך שטייגער. אייראפעאישן אויפן פארוואלטונג
 ניקאלאיכ פון גזירות שווערסטע די אפגעשאפט רעגירונג די האט
 סאלדאטן, פאר אינגלעך קליינע אפגעבן אויפגעהערט האט מען צייט:

 פעטערבורג, אין וואוינען גרויסהענדלער אידישע ערלויבט האט מען
 געווען זיינען וואס רוסלאנד, גרוים פון שטעט אנדערע און מאסקווע

 אזא וואוין־ראיאן. אידישן דעם "תחום", פון מאמן די פאר פארשלאסן
 יוריסטן, דאקטוירים, אידישע די אויך באקומען האבן פריווילעגיע
 רו־ א אין שטודיום זייער געענדיקט האבן וואם אלע, און אינזשענערן

 האנטווערקער אויך ערלויבט מען האט שפעטער הויכשול. בישער
 אידישער דער אויף געווירקט שטארק האט דאם אומעטום. ווא^ינען

 פון זיך באפרייען צו בילדונג, אייראפעאישער צו שטרעבונג א יוננט.
 מיט פאראייניקט דא זיך האט יאך גייסטיקן רבניש-חסידישן אלטן דעם
 די פון "תחום", אידישן ענגן דעם פון זיך ארויסרייסן ווילן רעם

פראפעסיעס, פרייע מיט זיך פארנעמען און ת,5האנדל-$רנס נידעריגע
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 געטאן לאז א זיך האבן עם אינטעלינענץ. רוסישער דער טיט גלייך
 אוניווער• אץ גימנאזיעם רוסישע די אין תלמידים אידישע טויזנטער
 אין געהערט זיך האבן שפראך רוסישער דער פון קלאנגען סיטעטן;

 רוסישע אידיש; נאד גערעדט מען האט פריער וואו הייזער, יענע
 אין ניי-העברעאישער. דער לעבן ארט אן פארנומען האט ליטעראטור

 דער וואכנבלעטער: דריי ארויסגיין אנגעהויבן האבן (1860) יאר איין
 אין "המליץ" העברעאישער דער )מארגענשיין(, "ראזסוועט" רוסישער

 פעטערבורג אין ווילנע. אין "הכרמל" העברעאישער דער און אדעם,
 פאר־ צו געזעלשאפט א השכלה", מפיצי "חברה די געגרינדעט זיך האט

 אנגעהויבן זיך האט עם שפראכן. ביידע דורך בילדונג שפרייטן
 די ווי אזרי אינטעליגענץ, אידישער נייער רער פון רוסיפיקאציע א

 שוין האט וואס אסימילאציע, דיזעלביקע געוואלט. ראם האט רעגירונג
 דערווייל רוסלאנד אין זיף האט מערב־אייראפע, אין געהערשט לאנג

געזעלשאפט. דער פון קרייזן העכערע די אין נאר פארשפרייט
 העב־ דער ליטעראטור. רער אין געשוועבט האט גייסט פרייער א

 שירים זיינע אין האט גארדאן יהודה-ליב דיכטער רעאישער
 פאר• אלטן דעם קעגן קאמף צום גערופן (1868 )"שירי״יהודה",

 אוים- ער האט כמנהגו"( )"עולם פראזע זיין אין און רביניזם שטיינערטן
 ליליענ- טושה״ליב רייים. די אין גלויבן חסידישן דעם געלאכט
 האט און רעפארם רעליגיעזער וועגן רעדן אנגעהויבן האט בלום

 רבנישע די פון אויסגעשטאנען איז ער וואס צרות, די וועגן דערציילט
 האט סמאלענסקין פרץ (.1876 נעורים", )״חטאות פאנאטיקער

 חודש־שריפט א רוסלאנד אין משכילים די פאר ארויסגעגעבן ווין אין
 גע• האבן מיטארבעטער זיינע און ער וואו (,1881—1869) ״השחר״
 קעגן קלעריקאליזם, קעגן קאטף און בילדונג אייראפעאישע פרעדיקט

 אין אסימילאציע. עקסטרעמער קעגן אויך אבער "כלי-קודש", די
 די געשילדערט ווערן החיים" י3כר3 "התועה ראמאן םמאלענסקינם

 נייעם דעם און אלטן דעם צווישן דור יונגן דעם פון בלאנדזשענישן
 גייסט אסימילאטארישן אן אין באשריבן האבן דאסזעלבע לעבן־סדר.

 נעשריבן האבן וואם באנראוו, נרינארי און לעוואנדא ליב
 כתבים "די ;1872 צייט״, הייסע )״די ריסיש אץ דערציילונגען זייערע

(.1873 אידן", א פון
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 בלאז א האט אידיש יף1א ליטעראטור ארימער דער אין א^יך
 געשריבן משכילים איינצלנע נאד האבן פריער ווינטל. פריש א "עמאן

 ישראל און ווילנע פון ק י ד מאיר אייזיק פאלק״שפראך. רער אין
 דראמעס און דערציילוננען זייערע אין האבן אדעם פון אקסענפעלד
 אלטן פונם בילדער לעכערלעכע אדער טרויעריקע ארויסגעשטעלט

 רער־ אנדערע פיל און בערדיטשעוו" פון פרוש "רער )ריקם שטייגער
 רי האט שפעטער רעקרוט"(. ערשטער "רער אקסענפעלדס ציילונגען;

 וואכנבלאט א ארויסנעבן אנגעהויבן אדעם אין "המליץ" פון רעדאקציע
 פראגרעםיווער, א מיט (1871—1862) מבשר" ״קול אידיש אויף

 אויסגעצייכנטע זיינע דרוקן אנגעהויבן האט דא ריכטונג. משכילישער
 אברא► יעקוב שלום שרייבער העברעאישער רער אידיש אין ווערק

 ספרים". מוכר "מענדעלע נאמען א געגעבן זיך האט וואם מאוויטש,
 שיינער רער אין און (1869) טאקסע" ״די דראמע סאטירישער זיין אין

 די ער שילדערט (1873) קליאטשע" ״די דערציילונג אלעגארישער
 און מאסע, פארנארטע די נאז פארן פירן וואס קהילות, די אין תקיפים

 טעג־ שוואכערע. די אונטערדריקן וואס קלאסן, הערשנדיקע די בכלל
 דער אין ליטעראטור נייער דער פון באגרינדער רער געווען איז דעלע

 און "זשארגאן" געהייסן פריער האט וואס פאלק־שפראך, לעבעדיקער
 שפראך מאדערנער ריינער א צו אויסגעוואקסן שפעטער איז

אידיש.

 פאגראמען ארן מערב־אייראפע אין אנטיסעמיטיזם .45
(1903-1881) רוסלאנד אין

 גרויסער דער נאך יאר הונדערט כמעט אריבער זיינען עם ווען
 "פרייהייט, פראקלאמירט האט וואס רעוואלוציע, פראנצויזישער

 די אז מיינען, געקענט מען האט ברידערלעכקייט", און גלייכהייט
 מערב־אייראפע אין געווארן דערגרייכט שוין איז עמאנסיפאציע אידישע

 אנדערע אין און רוסלאנד אין אויך ווערן דערגרייכט אינגיכן וועט און
 אז באוויזן, האט ווירקלעכקייט די אבער מזרח־אייראפע. פון לענדער

 איז עמאנסיפאציע די ווייל גראד האפענונג. פאלשע א געררען איז דאס
 אידך צום שינאה אלטע די אויפגעוואכט האט גאנג, אין געתען ש^ין
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 גע• קריסטלעכער דער פון טייל גרויסן א אין פארם. נייער א אין נ^ר
 געווען פריער איז וואס איד, רער נעטראכט: אזוי מען האט זעלשאפט

 אין אריין איצטער דרינגט פאראכטעט, און אונז פון אפגעזונדערט
 זיין טיט בירגער; גלייכבארעכטיקטער א ווי געזעלשאפט אונזער

 גרויסע שאפן ווערן, צו רייך כדי באנוצט, זיך ער האט פרייהייט
 ער דערמיט: ניט זיך באנוגנט ער אבער באנקן, און האנדל־פירמעם

 אד־ אן פראפעסאר, א ארצט, אן מלוכה־באאמטער, א ווערן אויך וויל
 און זשורנאליסט, אדער שריפטשטעלער א אינזשענער, אן וואקאט,

 וואם שטעלעם, אזעלכע פראפעסיעס איידעלע פרייע, די אין פארנעמט
 זשורנאליסטיק דער אין פארנעמען; נעקענט וואלטן קריסטן אונזערע

 אראפ׳ קענען און השפעה גרויסע א שרייבער אידישע באנאבטע האבן
 ארעד ליבעראלע זייערע פון לייענער קריסטלעכן דעם וועג פון פירן

 מיט אסימילירן זיך וויל איד געבילדעטער דער צייטונגען; ראדיקאלע
 וזוך אין אבער רום, א פראנצויז, א דייטש, א ווי אוים זעט ער אונז,

 איירא־ די אונז, אמונה: זיין לויט נאר ניט פרעמד, אונז ראך ער איז
 סע־ אזיאטישע די פון אפשטאמונג זיין ראסע, זיין פרעמד איז פייער,

 ניט קיינמאל זיך וועלן מיד און כאראקטער, זיין פעלקער, מיטישע
 ,1880 יאר ארום דייטשלאנד, אין איז אזוי אים. טיט צונויפלעבן קענען

אנטיסעמיטיזם. דעד—אידן־פיינדשאפט ארט נייע די אויפגעקומען
 זשור׳ דער געווען זיינען אנטיסעמיטן די פון פירער ערשטע די
 הויף קייזערלעכן ביים פאסטאר בערלינער דער מארד, נאליסט

 דער און שקע ט יי ר ט היסטאריקער פרייסישער דעד שטעקער,
 "אנטיסע־ אן נעגרינדעט זיך האט עם דיורינג. פילאזאף בלינדער
 געהאלטן פארזאמלונגען אין מען האט בערלין אין ליגע"; מיטישע

 געזאמלט האט מען סבנה"; "אידישער דעד ווענן רעדעם פייערריקע
 בים־ רייכסקאנצלער צום פעטיציע א פאר אונטערשריפטן טויזנטער

 דייטשלאנד אין אריינלאזן ניט זאל טען פ^דערונגען: אזעלכע טיט מארק
 מלוכה־דינסט, צו אידן צולאזן ניט זאל מען לענדער, פרעמדע פון אידן

 דע־ ליבעראלע די שולן. די אין לערער פון שטעלעס צו כאזונרערם
 שאיף רעדעס זייערע אין האבן פארלאמענט פרייסישן אין פיטאטן

 די געט^ן האבן ד^סזעלבע פאדערונגען; אזוינע קעגן שראטעסטירט
 דער (.1880) אויפרוף זייער אין י־ייטשלאנד פון געלערנטע עםםע1
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 קיין פעטיציע אנטיסעמיטישער דער א.ייף האט ביסמארק קאנצלער
 שטילערהייט האט רעגירונג די אבער געגעבן, ניט תשובה אפענע
 טען ווען זעלטן געפאדערט: האבן אנטיסעמיטן די וואם ד$ם, געטאן

 אידישע בארימטסטע מלוכה-אמט, א אין שטעלע א אידן געגעבן האט
 אג• הויכשולן; די אין פראפעסור א באקומען זעלטן פלעגן געלערנטע
 די אריינלאזן. ניט מען פלעגט פוילן און רוסלאנד פון געקומענע

 רייכסטאג אין פארשטארקט; אלץ זיך האט באוועגונג אנטיסעטיטישע
 אין אידן קעגן העצן שטעגדיק דעפוטאטן אנטיסעטיטישע די פלעגן

 "אויפגעקלערטן" דעם אין אז דערצו, געקומען איז עם רעדעם. זייערע
 עלילת״דם מיטלאלטערלעכן דעם באנייט ווידער טען האט דייטשלאנד

 )אין "ריטואל־טארד" אידישן וועגן פראצעסן פאר א געטאכט און
געפאלן. איז אירן ביי שטיטונג רי (.1900 קאניץ אין ,1892 קסאנטען
 פון ט;פה די זיך האט דא ך. יי ר ט ם ע אין געווען איז ערגער נאך

 געווען זיינען עם פראווינצן: אלע אין פארשפרייט אנטיסעטיטיזם
 אין אונגארישע גאליציע, אין פוילישע ווין, אין אנטיסעמיטן דייטשע

 אפגעדרוקט האט ראלינג פראפעסאר קאטוילישער א אוננארן.
 נלחים די ווי אזוי האט, ער וואו תלמוד״יודע", "דער בוך: גיפטיק א

 האבן פיינט הייסט תלמוד דער אז באווייזן, געוואלט מיטלאלטער, אין
 פון דעפוטאט אידישער דער צרות. אלערליי זיי אנטאן און קריסטן

 געריכט צום ראלינגן צוגעצויגן האט ,ך א ל ב לסף דאקטאר רייכסראט,
 האט און תלמוד אין גארניט פארשטייט יענער אז באוויזן, האט און

 ניט אבער האט דאם (.1882) ציטאטן פאלשע דארטן פון געבראכט
 געמאכט אנטיסעמיטן די האבן צייט דערזעלביקער אין און געהאלפן,

 די אויפגערודערט האט וואס אונגארן, אין עלילת״דם פון פראצעם א
 נעווארן פארפאלן איז טיסא״עמלאר שטעטל דעם אין וועלט. גאנצע

 די אז קלאנג, א געלאזט האט מען און דינסטטיידל, קריסטלעכע א
 איינגערערעט האט מען פסח. זייער צו געקוילעט זי האבן אידן ארטיקע

 אין אויסזאגן זאל ער שמש, אידישן א פון זון דעם אינגעלע, קליין א
 סינאגאגע, דער אין טיר־שפאלט א דורך געזעען האט ער אז געריכט,

 אין מיידל. דאם געקוילעט דארטן האבן אידן נאך און פאטער זיין ווי
 פאגראמען אנגעהויבן שוין זיך האבן עם אומרואיק. געווארן איז לאנד

 דערלאזט ניט האט רעגירונג אונגארישע די אבער שטעט, עטלעכע אין
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 דאם האט פראצעס לאנגן א נאף אירן. אויף אנפאלן ווייטערע צי
 אין שילדיה ניט זיינען אידן פארקלאגטע אלע אז געפינען, געריכט

 רי׳ געווארן איז אינגארן אין (.1884) תפיסה פין באפרייט זיי האט
 די זיך האבן ווין, עסטרייך, פין הויפטשטאט דער אין אבער איקער,

 גאנצע די פארכאפט האבן זיי אז פארשטארקט, אזוי אנטיסעמיטן
 פאר אויסגעוויילט האבן אין שטאט־פארוואלטינג דער אין מאכט

 אנגעטאן האט וואם לי^גער, אירן־פיינד בייזן דעם בירגערטייסטער א
(.1896) אידן ווינער די צרות סך א

 רעם אין פארקראכן ך יי ר ק נ א ר פ אויך איז צייט קירצער א אויף
 אנטיסעטיטישע שטארקע א געפירט האט דא זימפ. אנטיסעטיטישן

 ליגנערישן א פין מחבר רער ,ן א מ י י ר ד זשירנאליסט רער אגיטאציע
 געהאט האט אגיטאציע זיין (.1886) פראנקרייך" אידישע ״דאס ביך

 האבן וואם קרייזן, מיליטערישע רעאקציאנערע די אין ערפאלג
 דאזיקע די אין דייטשלאנד. מיט מלחמה א וועגן געטראכט שטענדיק

 ס, י פ יי ר ד קאפיטאן אפיצער, אידישער א אריינגעפאלן איז קרייזן
 אייג־ קריגס־מיניסטעריים. פין נענעראל־שטאב אין נעדינט האט וואס
 עמיץ האט גענעראל־שטאב דעם פין אז אנטדעקט, מען האט מאל

 וואס פלענער, מיליטערישע געהיימע אגענט דייטשן א איבערגעגעבן
 רעם אין געווען חושד מען האט באלר פראנקרייך. שארן קאנען

 איז וואס דרייפיסן, גענעראל־שטאב, אין אידן איינציקן דעם פארראט
 אין געמשפט תיכף אים האט מען אימשילדיק. אינגאנצן געווען

 אינזל"( )"טייוולם אינזל ווילדן א אויף פארשיקט אין קריגס״געריכט א
 אין מענטשן, געווען אבער זיינען עס (.1894) }רום־אמעריקע אין

 שרייבער בארימטער דער ווי פראנקרייך, פין בעסטע די זיי צווישן
 פין אפיצערן אנטיסעמיטישע די אז דערוואיסט, זיך האבן וואם זאלא,

 בילבי" א מאכן צי בדי דאקימענטן, געפעלשט האבן גענעראל־שטאב
 פרעסע דער אין אנגעהויבן זיך האט עם קאפיטאן. אידישן דעם א^יף
 אין פראצעם דרייפיסעם איבערקיקן פאר קאמף א פארלאמענט אין אין

 האט מען קאמף, רער געדויערט האט יאר עטלעכע געריכט. נייעם א
 אינזל", "טייוולם רעם פין ציריק פאריז קיין ברענגען דרייפיסן געמיזט

 איט־ אינגאנצן געווען איז ער אז אויסגעפינען, מען האט ענדלעך אין
גענעראל־שטאב פין אנטיסעמיטן די זיינען אלץ אין שילדיק אין שילדיק,
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 פארלארן פארטיי אנטיסעטיטישע די האט טעשה דער נאך (.1903)
 זיך האט באפעלקערונג אידישע די און פראנקרייך, אין איינפלום איר

בארואיקן. געקענט
 די אגגעמאכט האט אנטיסעמיטיזם פון קריינק פארשלעפטע די

 ד נ א ל ם ו ר אין צענטר אידישן פיר-טיליאניקן דעם אין צרות גרעסטע
 אין לאנד, פון דרום־טייל אין באזונדערס נעבראכט, זי האט דא

 פון צייטן אלטע די אין ווי אזוי מאסן״פאגראמען, צו אוקראינע,
 אנגעהויבן רוסלאגד אין זיך האט 1881 יאר אין גאנטע. און כמעלניצקי

 ביז יארן צענדליקער געצויגן זיך האט וואם רעאקציע, פאליטישע יענע
 רעווא־ האבן צווייטן רעם אלעקסאנדער צאר דעם וועלט־מלחמה. דער

 רוסלאנר וועט דערמיט אז האפענונג, רער טיט געהרגעט, לוציאנערן
 אוים־ איז עם אבער אליינהערשאפט, צארישער דער פון ווערן באפרייט
 אלעקסאנדער געטויטן, פונם זון דער אגדערש. גאר געקומען

 דיקליינעפאליטישערעפארמעםפון אפגעשאפט האט ר, ע ט י ר ד דער
 וועלכן פון רעזשים, דעספאטישן א איינגעפירט האט און פאטער זיין
 געהאלטן זיך האט ער מאסן. אידישע די געליטן באזוגרערם האבן עם

 גאנצע ראם אז געמיינט, האט און הערשער עבט־רוסישן אן פאר
 זיין פון יארן ערשטע די אין ווייל איין, פיינט האט פאלק רוסישע

 באלד דרום־רוסלאנד. אין פאגראטען פארגעקוטען זיינען הערשאפט
 אז קלאנגען, פונאנדערגעלאזן מען האט 11 אלעקפאנדער פון טויט נאכן
 צו זיי ערלויבט האט זון זיין און אידן געהרגעט האבן צאר גוטן דעם

 און אוקראינער באנדעס גרויסע האבן 1881 טאי און אפריל אין שלאגן.
 רייע א געמאכט גרויס״רוסלאנד( פון ארבעטער )אנגעפארענע "קאצאפן"
 סך א אין און אדעם קיעוו, יעליסאוועטגראד, שטעט די אין פאגראמען

 הייזער, אידישע געמאכט חרוב האט מען דערפער: און שטעט קלענערע
 געהרגעט אויך ערטער עטלעכע אין און פארמעגן אידישן צערויבט
 מיטלען אנגענומען זעלטן האט אדמיניסטראציע רוסישע די טענטשן.

 נענעראל־גובערנאטאח קיעווער דער פאגראמשטשיקעם: ווילדע די קעגן
 טע: צוויי ווי צוגעזעען, רואיק האט דרענטעלן, ישראל נא1ש דער

 1882 יאר אין קיעוו. אין געווילדעוועט באנדעם די האבן נאכאנאנד
 עטלעכע נאך און באלטע אין פאגראמען פארגעקומען ווידער זייגען

 רערגאנגען איז יארן יענע אין פאגראמען צאל אלגעמיינע די שטעט.
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 רענירמג פעטערבורגער די האט 1882 מעי אין ערשט .150 ביז
 "אומארדענועען", דערלאזן ניט ווייטער שוין קען מען עז בעשלאפן,

 געוועלי• פער בעשטדאפן שטרענג וועט זי עז אננעזאגט, האט אץ
 זאלן אידן עז עזוי, מעכן וועג נעזעצלעכן אויפן וועט זי אבער מעשים,

רופלענד. אין פערשטערקן פיל צו ניט זיך
 פער• תאט מעז גזירות. שווערע סדרה ע אנגעהויבן זיך האט דא

 ערד שטיקל יערן אויף בכלל און דערפער אין זיך בעזעצן אידן באטן
 אבער שטעט די אין (.1882 פון "מאי־געזעצן" )די שטעט די אויפער

 דער אין מערב־נעגנטן, די אין נאר וואוינען געלאזט מען האט
 זיך זאל איד ע עז אויגן, זיבן טיט געקוקט האט מען און "טשערטע",

 אידן געטריבן האט מען גובערניעם". "רוסישע די אין עריינכאפן ניט
 געהעט האבן עם וואו שטעט, נאך און מאפקווע פעטערבורג, פון

 דיפלאמירטע גרויפהענדלער, גרופעס פריווילעגירטע נאר "וואוינרעכט"
 גע• 111 עלעקסענדער האט 1891 יאר אין חענטווערק־מייסטערס. און

 טויזנטער פערטריבן האט מען אידן; פון מאסקווע "אפרייניקן" הייפן
 גרויפהענדלער־פעטענטן טיט מיוחמים די נאר געלאזן און משפחות

 פערגרעפערן ניט זיך זאל עם כדי אוניווערזיטעט־דיפלאמען. טיט און
 פער "פראצענט״נארמע" ע געשעפן מען האט דיפלאמירטע, צאל די

 אוניווער־ און נימנעזיעם אין הויכשולן: און מיטל־ אין קינדער אידישע
 אידישע פראצענט צען ווי מער ניט צולאזן מען פלעגט זיטעטן

 פלענט הויכשול, ע געענדיקט צרות טיט שוין האבן וואט די, תלמידים.
טלוכה״דינסט. קיין צו און עדוואקעטור צו צולאזן ניט טען

 עם ד ניקאלעי פון רעגירונג די געפירט אויך זיך האט עזוי
 עלטע אידן ביי אפגענוטען האט טען ווייטער(. און 1894) ן ט יי וו צ

 צו׳ ניט און שיינקעריי( און וויין״הענדל פון מאנאפאל )דורך פרנסות
 געטארט ניט האבן זיי ווייל ערדערבעט, צו אפילו נייע, צו נעלאזט
 מען האט טעגלעך געווען נאר איז עם וואו דערפער. די אין וואוינען

 האבן אירן רופישע דערנידעריקט. פערפאלנט, געדריקט, אידן רעם
 עלע אין לויפן געלאזט זיך און לאנד דאס פערלאזט טויזנטער די אין
 יאר אין פאגראטען ערשטע די נאך בעלד שוין וועלט. דער פון עקן

 קיק ע י צ ע ר ג י מ ע יםע1גר די אנגעהויבן זיך האט 1882—1881
פעלעפטינע. און אמעריקע

122



פאלעסטינע און אמעריקע עמיגראציע: גרריסע די .46

 רוסלאנד: פון עמיגראנטן די פאר געעפנט זיך האבן ווענן צרריי
ארץ־ישראל. קיין — שמאלער א און אמעריקע קיין וועג ברייטער ע

 דאזיקע די האט מען זינט במעט געלעבט אידן האבן אמעריקע אין
 האבן מאראנען שפאנישע עטלעכע אז זאגט, מען אנטדעקט. וועלט נייע

 "פון יאר דעם אין אמעריקע קיין וועג זיין אויף קאלומבוסן באגלייט

 מאראנען אדער אידן ספרדישע זיך פלעגן פריער (.1492) ספרד ףרוש
 בראזיליע. פערו, מעקסיקע, אין ךרוס״אטעריקע: און טיטל- אין באזעצן

 פארטונעזישע און שפאנישע די נעיאנט זיך האט טאראנען די גאך
 די אין צעלאפן זיך זיי זיינען געברענט; דא זיי האט און אינקוויזיציע
 האבן זיי וואו צפון־אמעריקע, פון לענדער ענגלישע און האלענדישע

 איז יארהונדערט ־טן17 אין אידנטום. צום אוטקערן פריי געקאנט זיך
 וואם ניי־אמסטערדאם, שטאט רער אין קאלאניע אידישע א נעווען שוין
 האבן שפעטער ניו״יארק; נאמען רעם באקוטען שפעטער האט

 און צפון־אמעריקע, פון שטעט אנדערע אין אויך באזעצט זיך ספרדים
 פאר קריג דער אננעהויבן יארהונדערט ־טן18 אין זיך האט עס ווען

 אדיך געווען דארטן שוין איז (,1775) עננלאנד קעגן אוטאפהענגיקייט
 האבן באנקירן אידישע פוילן. און דייטשלאנד פון אשכנזים גרופע א

 קרע־ גרויפע מיט וואשינגטאן אמעריקע פון באפרייער דעם געהאלפן
 זיך האבן צפון־אמעריקע פון שטאטן דרייצען ערשטע די ווען דיטן.

 זייער ארויסגעלאזט האבן און פירונג וואשיננטאנם אונטער פאראייניקט
 וואס פונקט, א געשטאנען דארטן איז (,1776) ״דעקלאראציע" בארימטע

 גלויבן פון אונטערשייד אן בירגער אלע רעכט גלייכע געזיכערט האט
 אויף גאט א דא ס׳איז אז גלויבט, וואס מענטשן, קיין "ביי פאלק: און

 אזוי רעכט". בירגערלעכע זיינע אפנעמען ניט מען טאר וועלט, רער
 פאראייניקטע די פון רעפובליק די מלוכה, אמעריקאנער נייע די האט

 15 טיט נאך עמאנסיפאציע אידישע די אויך פראקלאמירט שטאטן,
רעוואלוציע. פראנצויזישע די איידער פריער יאר

 איינ׳ די פארשטארקט זיך האט יארהונדערט ״טן19 פון משך אין
 סוחרים אידישע שטאטן. פאראייניקטע די אין אשכנזים פון וואנדערונג

 נעי נוטע נעטאכט אטעריקע אין האבן עסטרייך און דייטשלאנד פון
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 אץ פוילישע געקומען זיינען זיי נאך נעווארן. רייך זיינען אץ שעפטן
 געווען איז אינגאנצן צאל. גרויפער א אין ניט אבער אידך רוסישע

 אידן. מיליאן פערטל א ווי מער ניט 1880 יאר אין אמעריקע אין
 די אין ערשט אננעהויבן זיך האט מאפן־איינוואנדערונג גרויפע א

 רוסלאנד. אין פאגראמען ערשטע די נאך ,1882 אץ 1881 יארן
 פוילן, רוסלאנד, פון — מזרח־אייראפע פון משפחות אידישע טויזנטער
 פון און אטעריקע, קיין אוועקגעלאזט זיך האבן — רומעניע נאליציע,

 שטארקער. אלץ געווארן עמיגראציע פון שטראם רער איז יאר צו יאר
 אידן טויזנט דרייסיק ביז לענדער יענע אלע פון עמיגרירן פלענן פריער

 יערלעך. טויזנט הונדערט ביז דערגאנגען אפט איז שפעטער יאר, א
 אויסגעוואקסן וועלט״טלחמה, דער ביז יאר, 35 פון משך אין איז אזוי
 העכער — צענטערן אידישע גרעסטע די פון איינער צפון־אמעריקע אין

 אין זיך האבן שטאטן פאראייניקטע די חוץ מענטשן. מיליאן דליי
 רער אין און קאנאדע אין ישובים: קלענערע געבילדעט אמעריקע

 רער האט ארגענטינע אין ארגענטינע; דרום־אמעריקאנישער
 געקויפט הירש, ץ מארי באראן פאריז, פון פילאנטראפ אידישער

 גרויפע גענרינדעט דארט זיך האבן עם און (,1892) ערד פרייע םך א
 זיך האבן רוסלאנד פון עמיגראנטן טייל א ערדארבעטער־קאלאניעם.

קאפשטאט(. )יאהאנעסבורג, דרום־אפריקע אין ווייט: גאר באזעצט
 צענטר אידישער דער געווארן געבארן איז שמערץ און פיין אין

 איבער זיך פלעגן נאכאנאנד יארן צענדליקער וועלט". "נייער רער אין
 עמיגראנטן אירישע מיט שיפן גרויפע טראנן אקעאן אטלאנטישן דעם
 זוכן לויפן פלענן מענטשן אומגליקלעכע אמעריקע. קיין אייראפע פון

 איז עם נעפונען. האבן פיל אץ — רעפובליק פרייער דער אין גליק
 פץ אראפ איז וואס עמינראנט, ארימער דער שווער. זייער אנגעקומען

 אין ארבעטן שווערפטע די פון אנהויבן געמוזט האט ניו״יארק, אין שיף
 פארטיקע פאר ווארשטאט )א "שוויץ־שאפ" א אין אדער פאבריק א

 גאפן״האנדל פון נאכט(, און טאג ארבעטן פלענט מען וואו קליידער,
 האט ער וואנען ביז גראשן־פארדינסטן, אזעלכע נאך און )פעדלעריי(

 צייט דער מיט געשעפט. רעבטן א עפעס אויף ארויפגעשלאגן זיך
 איינצו• עמיגראנט אידישן דעם פאר געווארן לייכטער אלץ איז אבער

 און קרובים געהאט דא שוין האבן פיל ווייל אמעריקע, אין זיך אררענען
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 די נייע, די העלפן פלעגן וואס אנגעקומענע, פריער די צווישן פריינד
 )פילאדעלפיע, שטעט גרויסע אנדערע און ניו-יארק אין "גרינע".
 באזונדערע אין צוזאמען געוואוינט זיי האבן שיקאגא( באסטאן,

פץ קלובן זייערע אין פארזאמלען זיף זיי פלעגן דא קווארטאלן.

וואנדערער אידישע .63

 אוק" ליטוואקעם, )פוילישע, געגנט איין פון עמיגראנטן "לאנדסלייט",
 צכקד^ זייערע שולן, און "מענים" זייערע געווען זיינען דא ראינער(,

 פאר־ זיך האבן ארבעטער־מאסן אידישע די ארגאניזאציעם. און וזכדווז
 ילדעט3עםהאטזיךנע )ימיאנם(. פארבאנדן אי^פראפעפיאנעלע אייניקט
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 מיס ארבעטער אידישע פון הילף קעגנזייטיקער פאר פאראייניקונג א
 גע- מען האט עמיגראנטן־קרייזן די אין "ארבעטער-רינג". נאמען רעם

 געלייענט היים, אלטער רער אין ווי אזוי אידיש, זיך צווישן רעדט
 ציי־ טעגלעכע גרויסע די האבן ניו־יארק אין אידיש. אויף צייטונגען

 סאציא דער און טאגעבלאט" "אידישעס גאזעטן", "אידישע טונגען
 ליטעראטור דער אין לייענער. פיל געהאט "פארווערטס" ליסטישער

 קאהאן. אב. דיכטער און פובליציסטן די נאמען א געמאכט זיך האבן
 און גארדין יעקוב דראמאטורג דער ראזענפעלד, מאריס ליעסין, א.

 וויסנשאפטלעכע אידישע א אנטוויקלט אויך זיך האט עם אנדערע. פיל
 "אידישע גרויסע ערשטע די שפראך; ענגלישער דער אין ליטעראטור

 אין דערשינען איז ענציקלאפעדיא"( )"דזשואיש ענציקלאפעדיע"
(.1905—1901) ניו״יארק אין בענד צוועלף

 זיך האט רוסלאנד אין ווען ,1882—1881 יארן דיזעלביקע אין
 דארטן זיך מען האט אמעריקע, קיין עמיגראציע גרויסע די אנגעהויבן

 פאר־ זיך האט מען וואם איבערוואנדערונג, אנדער אן צו געגרייט
 עלטערע און יונגעלייט גלות. פון אויסלייזונג מין א ווי געשטעלט

 פאגראטען ערשטע די נאך זיך האבן אינטעליגענץ דער פון מענטשן
 צווישן צוזאמענלעבן פריינדלעכן א אויף האפענונג זייער אין אנטטוישט

 דער פון לייזונג איינציקע די אז באשלאסן, האבן און קריסטן און אידן
 קיין "אהיים", זיך אומקערן גלות, פון ווערן פטור איז אידן־פראגע

 קא־ מאדערנער דורך לאגד הרובע דאם בויען און ארץ־ישראל,
 האבן פארם נייער א אין געדאנק משיחישן אלטן דעם לאניזאציע.

 און ליליענבלום ל. ם. רעפארמיסט אמאליקער דער ארויסגעזאגט
 דייטש, )"אויטאעטאנסיפאציאן", אדעם פון ר ע ק ס נ י פ לעאן דאקטאר

 און סטודענטן אידישע קרייז א געבילדעט זיך האט עם (.1882 בערלין
 "בית ווערטער די פון )ראשי־תיבות "בילו" נאמען מיטן משכילים,

 האבן וואס אוועקגיין(, לאמיר קינדער, אידישע — ונלכה״ לכו יעקוב
 די דארטן באארבעטן פאלעסטינע, קיין איבערוואנדערן אנטשלאסן זיך

 אידישע פון קאלאניעם נייע גרינדן צו ווי ביישפיל א ווייזן און ערד
 גרוים, געווען איז קאלאניסטן ערשטע די ביי באגייסטערונג די פויערים.

 זייער מיט פארגלייך אין קליין זייער געווען איז רעזולטאט דער אבער
 זיינען שוועריקייטן גרויסע מיט פראגראס. נאציאנאלער ברייטער
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 )ראשון קאלאניעס דרייסיק ביז געווארן באשאפן יאר צוואנציק פאר
 עטלעכע טיט א.( א. רחובות יעקוב, זיכרון פינה, ראש גדרה, לציון,

 ד• פון הילף רער טיט אויפגעבויט זיי האט מען איינוואוינער. טויזנט
 פאריזער דעם פון און רוסלאנד אין ציון( פץ )פריינד "חובבי־ציון"

 גע־ זייער האט רעגירונג טערקישע די ראטשילד. עדמאנד באראן
 אפ־ ניט האט ראם אבער פאלעסטינע, קיין איינוואנדערונג די שטערט

 אידייע די געווען טייער איז זיי וואס "חובבי־ציון", הייסע די געשטעלט
 פארי זיך האט עס לאנד. אידישע היסטארישע ראם אויפלעבן פון

 ירושלים, שטעט: די אין אויך איינוואוינער אידישע צאל די גרעסערט
 קומען פלעגן וואס לייט, פרומע אלטע די צו צפת. טבריה, חיפה, :פו,
 דאוונען און לאנד הייליקן אין יארן לעצטע זייערע פארברענגען צו כדי
 וואס מענטשן, צוגעקומען זיינען בית־המקדש, חורבן אויפן קלאגן און

 לאנד. טויטע ראם אויפלעבן חורבות, די אויפבויען געווען איז ציל זייער
 דער דורך אז פארשטאנען, האבן "חובבי־ציון" די פון פיל אויך אבער

 גאנצע ראם וועט ארץ־־ישראל אין קאלאניזאציע אידישער קליינער
 אחד־ פובליציסט גייסטרייכער דער ווערן. אויסגעלייזט ניט פאלק
 שאפן זיך קאן פאלעסטינע אין אז באוויזן, האט גינצבערג( )אשר העם
 אויפ־ דער טיט קולטור נאציאנאלער פאר צענטר" "גייסטיקער א נאר

 אידישקייט פאר צענטר א שפראך, העברעאישער רער פון לעבונג
 אין פאלק אידישן אויפן ווירקונג גרויסע א האבן קאן וואם )יהדות(,

 הויפט־ זיין אין געזאמלט ארטיקלען )אחד״העמס וועלט גאנצער דעד
דרכים"(. פרשת "על ווערק

באוועגונג סאציאלע און נאציאנאלע די 47
 אין פאגראמען די און מערב־אייראפע אין אנטיסעטיטיזם דער
 מער נאך נאר פאלק, אידישע ראם אפגעשוואכט ניט האבן רוסלאנד

 אין צוקונפט. בעסערער א פאר קאמף צום ווילן זיין פארשטארקט
 פץ ענערגיע אויפגעוועקטע די אנטוויקלט זיך האט ריכטוננען צוויי

 צונויפגעגאסן ריכטוננען ביידע זיך האבן אפטמאל ר. רע נע יא צ ו ל סאציאל-רעווא־ דער אין אץ נאציאנאלער דער אין פאלק:
נאציאנאל־סאציאלער. איינער: אין
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הערצל טעאדאר .64

דייטש אין בוך א ארויסגעגעבן

 פארם דער אין באוויזן צוערשט זיך האט ריכטונג נאציאנאלע רי
 ליליעג־ "חובבי-ציון", די פון פירער ערשטע די שוין ם. ז י נ ו י צ פון

 ניט זיך וועלן צרות אידישע אז אנגעזאגט, האבן פינפקער, און בלום
 דער אבער פעלקער, פרעמדע צווישן לעבן וועלן אידן זמן בל ענדיקן

 קליינע א געווען איז געדאנק דאזיקן דעם פון אויספיר פראקטישער
 פון ארויפפירן געקענט ניט האט וואס פאלעפטינע, אין קאלאניזאציע

 געקומען איז שפעטער פאלק. אידישן פון הונדערט־חלק א אפילו "גלות"
 ווינער א ל, צ ר ע ה ר א ד א ע ט

 פאר" זיך האט וואם זשורנאליפט,
 זיין פון גורל רעם וועגן טראכט

 זיך האט ער ווי נאכדעם, פאלק
 אנטיפעמיטי־ דער צו צוגעקוקט

 און עפטרייך אין באוועגונג שער
 דרייפוסעס אין פראנקרייך אין

 רעם אויפגענומען האט ער צייט.
 עקם־ זיין אין ציוניזם פון געדאנק

 דאס וועט אדער פארם: טרעמער
 גלות, אין ווערן פארפאלן פאלק
 פאלעפטינע, אין אויפלעבן אדער

 אייגענעם אן אין גאציע פרייע א ווי
 מלוכה. אייגענער אן און לאגד

 הערצל האט 1896 יאר אין
)אידישע "יודענשטאאט" נאטען ט

 פארגעלייגט און געדאנק דאזיקן דעם אנטוויקלט האט ער וואו מלוכה(,
 שאפן זאל וואס ארגאניזאציע, אידישער אלוועלטלעכער אן פון פלאן א
 מאפן־ יםער1גר א פאר מעגלעכקייטן פיגאגציעלע און פאליטישע די

 פובליציסט ווינער באגייסטערטן רעם צו פאלעסטינע. אין קאלאניזאציע
 אין י 1 רד נא קם א ם שרייבער בארימטער דער צוגעשטאנען איז

 אי• דעם אויפגעוועקט אויך האט אנטיסעמיטיזם רער וועמען ביי פאריז,
 שווייצערי־ דער אין צונויפגערופן האבן ביידע געפיל. נאציאנאלן דישן
 וועלכן אין (,1897) קאנגרעם ציוניסטישן ערשטן דעם באזעל שמאט שער

 האם קאנגרעס רער חובבי־ציון. די פון פיל באטייליקט זיך האבן עם
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 נעזיכערטע פאליטיש א שאפן וויל ציוניזם "דער באשלוס: א אנגענומען
 נויטיק איז צוועק דעם צו פאלעסטינע; אין פאלק אידישן דעם פאר היים

 אין האנטווערקער ערדארבעטער, אידישע טיט לאנד דאס באזעצן צו
 שטארקן צו ארגאניזאציעס, אידישע אומעטום שאפן אינדוסטריע״טוער,

 רעגי־ די פון צושטימונג די באקומען און פאלקס־באוואוסטזיין דעם
ציוניזם". פון צילן די צו רונגען

 אנגעצונדן צייט קורצער א אין האט ציוניזם" "פאליטישער דער
 אין באזונדערם וועלט, גאנצער רער אין הערצער אידישע טויזנטער

 אונטערהאנר" דיפלאמאטישע געפירט האט הערצל מזרח־אייראפע.
 אין מאכטהאבער פארשיידענע טיט און סולטאן טערקישן טיטן לונגען

 מאסן־קא־ אידישער פאר פאלעסטינע אפגעבן וועגן לענדער אנדערע
 ציוניסטישע די אויף דערגרייכט. גארנישט האט ער אבער לאניזאציע,
 דערציילן ער פלעגט יאר, אלע צונויפרופן פלעגט מען וואם קאנגרעסן,

 פאלק דאם רופן פלענט און אנטטוישונגען און האפענונגען זיינע וועגען
 ארגא־ און געלט זאמלען ארבעטן, צו ווייטער רעדעם פייערדיקע אין

 זיך האט יאר זיבן אקציע. נאציאנאלער נרויסער דער פאר זיך ניזירן
 אין אויסערלעכע טיט אידעאל הייליקן זיין פאר געראנגלט היייצל

 אויסנעגאנגען איס זיינען עם וואנען ביז שטערונגען, אינעווייניקסטע
 לעבן זיין פוץ יאר ־טן44 אויפן יונג, נאך געשטארבן איז ער בוהות: די

 גע• זיך האט ציוניזם פאליטישער דער וואס אויפגאבע, די (.1904)
 הסבם א קריגן פאנטאסטישער: א פאר ארויסנעוויזן זיך האט שטעלט,

 מלוכה אידישע א שאפן צו אויף מלוכות גרויסע די פון און סולטאן פון
 פעלקער, פרעמדע און הערשער פרעמדע געהערט וואם לאנד, א אין
אוממעגלעך. געווען איז

 זייער אויפגעהאלטן ווייטער נאך האבן ציוניסטן פאליטישע די
 פין פריינד אנדערע און נארדוי פון פירונג דער אוגטער ארגאניזאציע

 גרופע א ארגאניזאציע דער פון אויסגעטיילט זיך האט עם הערצלען.
 ל י וו ג נ א ז שרייבער ענגליש־אידישן מיטן "טעריטאריאליסטן"

 ווערן ניט קאן פאלעסטינע אויב אז געהאלטן, האבן וואם פירער, אלס
 אנדער אז אויף וואו ערגעץ לאנד אזא שאפן מען מוז לאנד, אידיש א

 דער אויך אבער טעריטאריע. באזעצטער ווייניק אדער באזעצטער ניט
 דער ביי נעבליבן ווייטער איז אזוי איינגעגעבן. ניט זיך האט פלאן

129



 פאראלעל יגן1געצ זיך האט וואס פאלעסטינע, אין קאלאניזאציע קליינער
 ביים טייכל קליין א ווי אמעריקע, קיין עמיגראציע גרויסער דער טיט

 עם און קאלאניעס נייע צוגעקומען זיינען ארץ־ישראל אין ;ם. גרויסן
 האט עם שטעט. די אין איינוואוינער צאל די פארגרעסערט זיך האט

 אויפן ;פו, ביי ב י ב א ־ ל ת שטאט אידישע נייע א וואקסן אנגעהויבן
 און אויפגעבליט, האבן קינדער פאר שולן העברעאישע די :ם. ברעג

 שיין איז שפראך העברעאישע די וועמען פאר דור, א געוואקסן איז עם
גאס. און הויז אין שפראך לעבעדיקע אייגענע אן געווארן
 ריכטונג, צווייטע א נאך געשאפן האט באוועגונג נאציאנאלע די

 די פאלקיזם. אדער אווטאנאמיזם דעם ציוניזם, דעם חוץ
 פארגעסן, האבן גלות", דעם געמאכט "מבטל האבן ציוניסטן פאליטישע

 פאלעסטינע־קאלאניזאציע רער פון ערפאלג גרעסטן דעם נאך אפילו אז
 זייער פאר קעמפן מוזן וועלן און גלות אין בלייבן אידן טיליאנען וועלן

 טויזנט צוויי געפירט פאלק דאם האט קאמף אזא קידם. נאציאנאלן
 לעבנספארטען. נייע די צו צופאסן נאר אים מען דארף איצט און יאר
 האט עם וואם דערמיט, געהאלטן פאלק דאס זיך האט אמאל אויב

 רעליגיעזע פון צוים א מיט וועלט גאנצער דער פון אפגעצוימט זיך
 ניט געווארן איז וועלט גאנצע די ווען איצטער, מען דארף מנהגים,

 זיינען וואם קרעפטן, נאציאנאלע אנדערע אלע אויסנוצן פרום, אזרי
 אפהיטן רעליגיע: פון מאנטל רעם אונטער פארבארגן געלעגן פריער

 אידישע די קהילות, אידישע פון )זעלבסטפארוואלטונג( אווטאנאטיע די
 אידישן פון העלפט א ווי מער ריידן עם וועלכער אויף פאלק־שפראך,

 ארוים- קורץ: — שפראך, רער אין ליטעראטור און שולן שאפן פאלק,
 אין זיך פאר פאדערן וואס נאציע, אידישער א פון טיילן ווי טרעטן

 נאציאנאל־קולטורעלע אויך נאר בירגער״רעכט, נאר ניט לאנד יעדן
 גע־ אנגענומען איז אידעאלאגיע דאזיקע די אווטאנאמיע. פרייהייט,

 דעמאקראטישע אנרערע און "פ^לקספארטיי" אידישער רער פון ווארן
פארטייען.

 קולטור דער אויף געווירקט שטארק האט באוועגונג נאציאנאלע די
 קולטור־ אמתער אן געשאפן זיך האט דא "גלות־לענרער". די פון

 דער פון צווייגן אנדערע אץ דיכטונג אין אויפבלי אן רענעסאנם,
פארנומען האבן ליטעראטור העברעאישער רער אין ליטעראטור.
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ספרים מוכר מענדעלע .66

פרץ יצחק־לייבוש.67אחד־ד׳עט .66
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עליכם שלום .68

 חיים דיכטער דער און אחד״העם דענקער דער אויבנאן רעם
 אידישן פון היונט און אמאל דער זיינען ביידן ביי יק. ל יא ב נחמן
 דורך איז דאם איינהייט; הארמאנישער א אין צונויפגעגאסן פאלק

 ביידע פילן. און דענקען אין וועלט־באנעם נאציאנאלער א דורך און
 העכסטער דער צו סטיל העברעאישן מאדערנעם דעם אויפגעהויבן האבן

 האט צייט דערזעלביקער אין פאעזיע. אין סיי פראזע אין סיי מדרגה
 מעב" אידיש. פאלק־שפראך: דער אין ליטעראטור די אויפגעלעבט

 ער וועלכע אויף שפראכן, ביידע בארייכערט האט מוכר־ספרים רעלע
 )העב- ווינשפינגערל" "דער דערציילונג גרויסע זיין געשריבן. האט

 פאלקש- אידישן פון בילד פלאסטיש א גיט הבכה"( "בעמק רעאיש
 אי" יער פון זיידע *"דעו מענדעלע, יארהונדערט. ־טן19 אין לעבן

 רער אייניקלעך. באגאבטע זייער געהאט האט ליטעראטור", דישער
 ־י געמאלן האט ראבינאוויטש( )שלום שלום־עליכם הומאריסט

 אז אזוי, לעבן אידישן פון זייט קאמישע
 ווייל טרערן, דורך לאבן געטוזט האט מען
 טרוי־ טיף געווען בילד דאש איז תוך אין

 אג־ האט פרץ יצחק״לייבוש עריק.
 דערציילונגען רעאליסטישע מיט געהויבן

 געעג־ און פוילן אין לעבן אידישן פון
 גע- "פאלקשטימלעכע שיינע מיט דיקט

 אריינגעבראכט האט ער וואו שיכטן",
 אידישער דער אין שטימונגען. חסידישע

 באצוי־ האבן רוסיש אויף ליטעראטור
 פון לידער די דור יונגן רעם בערט

 די אין נאך האט וואש ג, ו ר פ שמעון
 אויך האט פרוג שטערץ". "אידישן רעם באזונגען פאגראם־יארן ערשטע

 שרייבער נאך אוישגעוואקשן זיינען עם אידיש. אין לידער שיינע יעשריבן
 צייטונגם־ליטעראטור: די אויסגעוואקסן ס׳איז געביטן. אנדערע אויף

 אידישע די הצפירה׳/ און "קמליץ" טאג־בלעטער העברעאישע די
 "וואסכאד", וואכנבלעטער רוסישע די "היינט", און "פריינד"

אנדערע. און "ראזסוועט"
 די געוואקסן איז באווענונג נאציאנאלער דער מיט גלייכצייטיק
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 אין יוען יאר, דעמזעלביקן אין רעוואלוציאנערע. אץ סאציאליסטישע
 זיך האט ארגאניזאציע, ציוניסטישע די געווארן באשאפן איז באזעל

 טיטן ארגאניזאציע סאציאליסטישע געהיימע א געגרינדעט ווילנע א״ן
 פוילן", און רוסלאנד אין ארבעטער־בונד אידישער "אלגעמיינער נאמען
 רעוואלוציאנערע א געפירט האט "בונד" דעד (.1897) ״בונד" — קורץ

 און אידיש, שפראך, איר אץ מאסע אידישער רער אין פראפאגאנדע
 רער פון סימן נאציאנאלער איינציקער דער געווען דאס איז צוערשט

 אנערקענט, "בונד" דער האט שפעטער אבער פארטיי; נייער
 בירגערלעכע פאר אליין ניט קעמפן מוז וואס נאציע, א זיינען אידן אז

 דעם חוץ רעכט. נאציאנאלע אירע פאר אויך נאר פאליטישע, און
 פאר" ציוניסטיש־סאציאליסטישע געמישטע געשאפן זיך האבן "בונד"
 אפענעם אן "ציוניסטן־סאציאליסטן". און "פועלי״ציון" די טייען,
 גע" פארטייען דאזיקע די האבן רעגירונג רוסישער דער קעגן קאמף
 רעוואלוציאנערן אידישע .1905 פון רעוואלוציע דער אין באזונדערם פירט
 "סאציאל״דעמאקרא• רוסישער דער אין אויך גענומען אנטייל האבן

 אין פארטיי", "סאציאל־רעוואלוציאנערער און פארטיי" טישער
 טעראריסטישע און ארבעטער״שטרייקן דעמאנסטראציעם, סטודענטישע

רוסלאנד. צארישן פון הערשער די קעגן אקטן
 שווערד און פייער מיט געקעמפט האט וואם רעגירונג, רוסישע די

 רע" אידישע יף1א בייז באזונדערם געווען איז "בונטארעם", די קעגן
 גאנצער דעד אן געווען קם1ב דערפאר זיך האט און וואלוציאנערן

 בלוטיקע צוויי צו דערלאזט זי האט 1903 יאר אין מאסע. אידישער
 אידישע די מעל. הא און וו נע י ש קי אין אידן אויף פאגראמען

 פאר־ א מיט געענטפערט דערויף האבן אינטעליגענץ די און מאסע
 מעסיקע די אויך .1905 פון רעוואלוציע דער אין טעטיקייט שטארקטער

 דער קעגן געקעמפט האבן וואם פארטייען, דעמאקראטיישע רוסישע
 פון איינער געווען איז )ווינאווער אידן מיט פול געווען זיינען רעגירונג,

 האט עם פארטיי(. "קאדעטישער" ליבעראלער דער פץ פירער בעסטע די
 פארן פולבארעכטיקונג דערגרייכן צו "פארבאנד א געבילדעט זיך

 "פאר" ציל: אזא געשטעלט זיך האט וואם רוסלאנד", אין פאלק אידישן
 נאציאנאלע און פאליטישע בירגערלעכע, מאס פולער אין ווירקלעכן"

גע• ווידער האט רעגירונג צערייצטע די פאלק". אידישן פון רעכט
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 עם רואם פאגראמען, טיט פאדערונגען אידישע אלע אויף ענטפערט
 מאות" "שווארצע אנטיסעמיטישע די אנהענגער, אירע געמאכט האבן

 האט רעוואלוציע די ווי נאכדעם באלד פאלק"(. רוסישן פון )"פארבאנד
 אקטאבער פון פרייהייט־מאגיפעסט דעם ארויסצוגעבן ניקאלאיען גענויט

 זעקס וואך איין אין געמאכט מאות" "שווארצע רוסישע די האבן ,1905
 פון טיילן אנדערע און אוקראינע אין אידן אויף פאגראמען הונדערט
 דער פארלאמענט, רוסישן ערשטן דעם פון צייט דער אין רוסלאנד.
 די האט דעפוטאטן. אידישע צוועלף געזעסן זיינען עם וואו "דומע",
 (.1906) ביאליסטאק אין פאגראם בלוטיקן א צו דערלאזט רעגירונג

 שווערע א אנגעהויבן זיך האט עם און צעטריבן צאר דער האט דומע די
 וועלט" דער פון סוף ביזן יאר צען געדויערט האט וואס רעאקציע,

 אין צוגעלאזט רעגירונג די האט מלחמה דער פאר קורץ נאך מלחמה.
 בא" האבן מאות" "שווארצע די אידן: אויף בלוט״בילבול א קיעוו

 רו" א געהרגעט האט ער אז בייליס, מענדל אידן א איינעם שולדיקט
 פינסטערן אין ווי אזוי פסח, צו בלוט זיין באנוצן צו כדי אינגל סישן

 און יאר צוויי ווי מער געפירט זיך האט פראצעס דער מיטלאלטער.
 אומשולדיקן דעם האט מען ביז וועלט, דער אין רעש א אנגעמאכט האט

(.1913) באפרייט בייליסן

 דער און רעוואלוציע רוסישע די ורעלט־קריג, דער .48
בירגער־קריג

 אנגעהויבן זיך האט עם ווען ,1914 יאר אומגליקלעכן דעם פון
 מזרח־אייראפע־ די פון לעבן אין זיך ציט וועלט־קריג, שרעקלעכער דער

 ערגסטע די אן דערמאנען וואם קאטאסטראפעס, פון קייט א אידן אישע
 טראגעדיע, די געווען איז גרויס געשיכטע. אידישער דער פון צייטן

 הונדערטער שיקן געמוזט האבן אידן רוסישע פארפאלגטע די ווען
 דאם אוועקגעבן זאלן זיי כדי פראגט, אויפן קינדער זייערע טויזנטער

 געפייניקט שטענדיק זיי האט מען וואו "פאטערלאנד", דעם פאר לעבן
 אין לאגע די געווארן איז טראגישער נאך פאגראמען. און גזירות מיט

 מיט האבן קאמאנדירן צארם דעם ווען מלחמה, דער פון יאר ערשטן
 גיייב מיט איינוואוינער אידישע אלע געטריבן אכןריות שרעקלעכער
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 פראנט, דייטשן צום נאענט געווען זיינען וואס שטעט, די פון קינד און
 גאנצע פיינד. דעם העלפן ווילן זיי אז געווען, חושד אידן האט מען יוייל

 וואר־ אין שטעט פוילישע פון פארטריבן מען האט קהילות אידישע
די ליטע. טייל גרויסן א און קאוונע פון דערנאך גובערניע, שעווער

פראנט־געביט פונט ארויסגעטריבענע היימלאזע׳ אידישע .69

 דערנאך און שטאט צו שטאט פון נעשליידערט מען האט פארטריבענע
 מען האט קהילות פיל ביי (.1915) טיף־רוסלאנד אין פארשיקט

 מיט מענטשן, השובע און רבנים "זאלאזשניקעם", ערבות״לייט, גענומען
 אן טרעפן זיך וועט עם אויב דערשיסן, זיי וועט מען אז ווארנונג, דער

געגנט. יענער אין ארמיי רוסישער דער מיט אומגליק
 מאמן פארפייניקטע די פון הערצער די אין אז זיך, פארשטייט

 און רעזשים, צארישן צום שינאה ברענענדיקע א אנגעזאמלט זיך האט
 צווייטע די אויסגעבראכן האט 1917 יאר פון פעברואר״מערץ אין ווען

 אריינגעווארפן באגייסטערונג מיט אידן זיך האבן רעוואלוציע, רוסישע
 רער׳ רער גוט: געגאנמען אלץ איז אנהויב פון באווענונג. דער אין
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 צייטווייליקע די טראן, פון אפגעזאגט זיך האט ניקאלאי שראקענער
 פרא" צו גרינדונג־פארזאמלונג א צוגרייטן אנגעהויבן האט דעגירונג
 ארוים" זי האט פריער גאך אבער רוסלאנד, אין רעפובליק א קלאמירן

 אידן בירגער: אלע פאר גלייכבארעכטיקוע וועגן דעקרעט א נעגעבן
 רעכט נאציאנאלע און פאליטישע בירנערלעכע, אלע באקומען האבן

 עטאג" "דריטע די געווען איז דאס (.1917 אפריל 4 — טערץ 22)
 די אנערקענט האט וואם געשיכטע, נייסטער דער אין סיפאציע"
 אידישן דעם פון אויך נאר אידן, איינצלנעם דעם פון נאד ניט פרייהייט

רעבט(. )נאציאנאלע פאלק
 צענטר אידישן גרעסטן דעם געווען באשערט ניט אבער איז עם

 וועלט" די לעבן. פרייען נייעם א צו און רו צו קוטען וועלט רער אין
 די צעפלאקערט זיך האט לאנד אין און געצויגן, נאך זיך האט מלחמה
 פירונג דער אונטער באלשעוויקעס די פארטייען. די צווישן מלחמה

 איד( אסימילירטער אן געווען איז טראצקי )לעוו טראצקי און לענין פון
 אקטאבער״איבער" )די טאבט "י פארכאפט קאמף לאנגן א נאך האבן

 רעפובליק. פאציאליסטישע א פראקלאמירט האבן און (1917 קערעניש
 אנשטאט און וועלט־מלחמה דער פון רוסלאנד ארויסנעצויגן האבן זיי

 געבראבט האט וואס קלאסן״קאטף, אינווייניקסטן אן אויפגעהויבן דעם
 געזאלט האט וואם גרינדוננ״פארזאמלונג, די בירגער־קריג. א צו

 צעטריבן באלשעוויקעס די האבן פאלק, גאנצן פון ווילן דעם אויסדריקן
 די נעהערשט האט עם וואו סאוועטן, פון פארלאמענט א געשאפן און

 אננעהויבן זיך האט דא פארטיי. קאמוניסטישע אדער באלשעוויסטישע
 פוילן, אויסער טלובות. פארשיידענע אויף רוסלאנד פון צעפאלן דאס

 עסטלאנד, )לעטלאנד, לענדער באלטישע די שפעטער און פינלאנד
ק ו א אויך סאוועט־רעפובליק רער פון אפגעטיילט זיך האט ליטע(

 אמאליקן פון אידן העלפט גרעסטע די געלעבט האט עם וואו ,ע נ י א ר
 דער טיט מלוכה זעלבשטענדיקע א געווארן איז אוקראינע רוסלאנד.

 פון רעזידענץ דער טאסקווע, אץ קיעוו צווישן קיעוו. הויפט־שטאט
 קריב לאנגער א צעפלאקערט זיך האט רעגירונג, םאוועטישער דער

 אריע׳ זיך האט ארמיים "רויטע באלשעוויסטישע די (.1920—1918)
 אוק׳ די פאר אפטרעטן נעטוזט האט זי אבער אוקראינע, אין געריפן

 "כמעלניצקים גערופן זיך האבן אייניקע וועלבע צווישן פאלקן, ראינישע
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 די יוענן אידן רעם דערמאנט האבן און פאלק" "גאנטעס , פאלק
 וואס צייט, א נעקומען טאקע איז עם און יארן בלוטיקע קע אמא׳

 פירער רער צייטן. ווילרע יענע ווי שרעקלעך ווייניקער ניט געררען איז
 פולע געגעבן האט פעטלורע רעגירונג אוקראינישער רער פון

 זיינען עם וועלכער צו ארמי? הנידאמאקישער נייער רער פרייהייט
 האבן וואם ,,אטאמאנען", קאזאקישע טיט באנדעס ווילרע צונעשטאנען

" אידן. און באלשעוויקעס אויסראטן זאך: איין פין נאר נעוואוסט
 אין שחיטות שרעקלעכע פון יאר א געררען איז 1919 אר דאס

 זיינען פראסקוראוו שטאט פאראליער רער אין קהילות הונדערטער ל פ
 קעפ; אירישע נעהאקט און הויז צו הויז פון געגאננען היידאמאקעס

 אזעלכע בית־עולם אידישן אויפן געווען מקבר מען האט הרוגים 1500
 פאסטאוו, )זשיטאמיר, שטעט סך א אין נאך פארגעקומען זיינען הריגות

 זעל• רער אין אנדערע(, און אומאן מולטשין, טעטיעוו, טשערקאס,
 און ״טן17 אין בלוט אידיש געגאסן זיך האט עם וואו געגנט, ביקער

 זיינען "פעטלוראווצעס" די פון צרות רי צו .. יארהונדערט ״טן18
"ווייסער אנטי־באלשעוויסטישער רער פון פאגראמען די נאך צוגעקומען

בית־עולם אריפן ;1919 ארקראינע אין אפאגראם נאך .70
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 האט וואם דעניקין, גענעראל רוסישן פון פירונג רער אונטער ארטיי"
 "ווייסע" די האבן וועג אויפן מאסקווע. צו נערוקט אוקראינע דורך זיך

 אידן אלע אז האלטנריק, הייזער, זייערע גערויבט און אידן געקוילעט
 "רויטע באלשעוויסטישע די געקומען איז שפעטער באלשעוויקעם. זיינען

 די און "פעטלוראווצעם" די ארטייען, ביידע צעשלאגן האט און ארטיי"
 פון ניט אבער טויט, פון אידן די געראטעוועט האט זי "דעניקינצעס".

 פאראייניקט ווידער זיך האט אוקראינע נויט. ביטערער און הונגער
 טיטעלן רעם ביי "סאוועטיש"; געווארן איז און גרוים־רוסלאנד טיט

 אידישער רער פון מערהייט די געהערט האט עם וועמען צו קלאם,
 אגן פרנסה פון קוואלן אלטע אלע אפגענומען טען האט באפעלקערונג,

בירגער• האבן געזעץ סאוועטישן לויטן ווייל בירגער־רעבט, די אפילו
ארבעטער״קלאס. פון טענטשן נאד רעכט



וועלט־קריג. דעם נאך וועלט אידישע ת .49
 פארענדעיט. זיך האט וועלט־קריג רעם נאך אייראפע פון בילד ראם

 פרירן־ דער נייע. צוגעקומען און מלונות אלטע צעפאלן זיך זיינען עם
 נייע פאלגנדיקע די אנערקענט האט (1919) ווערסאל פון טראקטאט

 עסטרייך־ און רוםלאנד אמאליקן פון אויסגעטיילט דך האבן וואס מלונות,
 150.000 מיט ליטע אידן, מיליאן דריי מיט פוילן רעפובליק די אוננארן:

 טשענא^סלאוואקיע ,5.000 מיט עסטלאנד ,100.000 מיט לעטלאנד
 קיניגרייך דאם .225.000 מיט רייך ט •עם ש ט דיי ,350.000 מיט

 באפעל־ אירישע איר געדריקט מלחמה רער פאר האט וואם ניע, רוטט
 ביי טעריטאריע נרויסע א אפגענומען האט רוסלאנד, ווי אזוי קערונג

 אירן; מיליאן א אינגאנצן האט און )בעסאראביע( רוסלאנד ביי און אונגארן
 פרידן־ רי לויט אידן. מיליאן האלבער א געבליבן איז רן גא ג ו א אין

 התחייבות א דו אויף גענומען מלונות נייע אלע כמעט האבן טראקטאטן
 "נאציאנאלע זייערע פון רענט נאציאנאלע און בירגערלענע די אנערקענען

 לאנר, אין לעבן וואם פעלקער, קלענערע די פון ה. ד. מינדערהייטן",
 די ראם האבן פארמעל באפעלקערונג. אידישער רער פון אויך זיי צודשן

 ווייט אירן נאף דינען ווירקלענקייט דער אין אבער געמאנט, רעגירונגען
צרות. אלטע די פון געווארן פטור אומעטום ניט

 און בירגערלענע אלע קאנסטיטוציע רער לויט אירן האבן פוילן אין
 וואם רעפוטאטן, דיערע )סיים( פארלאמענט אין האבן די רענט; פאליטישע

 פראקציע, נאציאנאלער באזונדער א אין פאראייניקט טייל גרעסטן צום זיינען
 מינדערהייט. אידישער דער פון אינטערעסן די פארטיידיקן צו געמיינזאם כרי

 לאנע עקאנאמישע און פאציאלע די פארבעסערט ניט האט אלץ דאם אבער
 ווייל געויארן, ערגער לאגע די בכלל איז עקאנאמיש אירן. פוילישע די פון

 פאר־ אמאל פלעגט ד וואו מארק, רוסישן גרויסן פון אפגעשניטן איז פוילן
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 פאר־ אירישע חרך הויפטועכלעך פאבריקאטן און פרארוקטן אירע קויפן
 נייע צו אלטע; די געבליבן זיינען פוילן אין פרנסות אידישע די טיטלער.

שטעלע קיין ניט אים ניט טען צו: ניט אידן דעם טען לאזט פראפעסיעם
 קיין ניט געפינען הויכשול־בילדונג טיט אידן טויזנטער טלוכה־אטט, א אין

נעטען מלוכה־שטייערן די געפאלן. זיינען האנטיוערק און האנדל ארבעט.
פארדינסט. זיין פון טייל גרויסן א יעל־טלאכה און סוחר רעם ביי אפ

געזעלשאפט. פוילישער דער אין שטארק גענוג נאך איז אנטיפעטיטיזם דער
 אין פארטייען פון קאטף דעם פארשארפט לאגע אויסערלעכע שווערע די

 ציוניסטן, די און .אגודת־ישראל" שטאק-פרוטע די מאסע: אידישער דער
 פירן — קאטוניסטן אדער ״רויטע״ די און .פועלי־ציון״ די ״כונדיסטן״, די

 קולטור־שטרייט דעי איצט נאך גייט עם קאטף. פארביטעיטן א זיך צווישן
 אויפן אויפנעטאן פיל ווערט דאך און אידישיסטן. און העברעאיסטן צווישן
 צו חברות פארשיידענע שאפט טען קולטור. און ווירטשאפט פון געכיט

 פאר קרעדיט־קאסעם און קאאפעראטיוון נויט, עקאנאטישע די פארגריננערן
 אלגעטיי־ און האנטווערק פאר שולן נרינדעט מען הענדלער; און אייבעטער

 אג" נאך און לערנשפראך העברייאישער אדער אידישער רער טיט שולן נע
 וואקסט; פאלק־שפראך רער אין ליטעראטור די קולטור־ארנאניזאציעס. דערע

 אנדערע און ויארשע אין פרעפע אירישע די אויסנעוואקסן איז באזונדערם
שטעט.

 ליטע, טלוכות: באלטישע קליינע די אין לאגע די אויך איז אזוי
 אידן נענעבן אנהויב פון טען האט ע ט י ל אין עסטלאנד. לעטלאנד,

 א און טיניסטעריום אידישן א פון פארם רער אין אווטאנאטיע נאציאנאלע
 אפנענוטען, דאס טען האט שפעטער (;1920) קאיונע אין נאציאנאל־ראט

 רע־ פארלאטענטארישן גאנצן רעם אפגעשאפן צייטווייליק האט ליטע רריייל
 פוילן. אין ווי שלעכט אזוי ניט רא איז לאנע עקאנאטישע די אבער זשים;
 אדער אירישער רער טיט שולן נעבליבן. איז קולטור־איוטאנאטיע די אויך

 טלוכה־שפראך, רער טיט יוי טעי־, פיל דא זיינען לערנשפ-אך העביעאישער
 עט-־ ארוים נייען )קאאונאס( קאוונע חויפטשטאט רער אין ליטווישער. דער

טעאטער. אידישער א שפילט און צייטונגען אירישע לעכע

 אפיציעל טינדערהייט נאציאנאלע אידישע די איז לעטלאנר אי;
 אין לעין יאר טן*1935 פון פאלקסציילונג רער לו־ט אנעיקענט.
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 אלגע־ *דע פון פראצ. 1,79 באטרעפט ויאם איד!, 93479 לעטיאני
 שטעט־ או שטעט די אין ל*גיעםטנט לעבן איד! באפעלקעי־ונג. נער*ט

 ייגע, הויפטשטאט דער אין קאנצענטרירט עיקר דעי זיינע! או! לעף
 זיך באשעפטיקט באפעלקע-ונג יידישע די אידן. 42.328 ס׳לעבן ווו

מלאכה. און האנדל טיט הויפטזעכלעך
 טיט ווייל ליטע׳ אין ווי שאיפער געיוען שפיאכן־קאמף דער איז דא
 שפראכן פרעמדע *צוו נאך קאנקורירט האי! שפראכן אידישע דע*ב

 נאציא־ די האט דאך שפראך. מלוכה לעטישע די און דייטש( און )רוסיש
 אי־ישע טייל גרעסטן דעם אי! אז דערצי, געבראכט באוועגונג נאיע

העביעיש. ארעי אידיש אף לימודים אלע מע לערנט פאלקס־שולן

די האט ד נ א ל ט ם ע מלוכה באלטישער נער*קל גאר דער אין
 אווטאנא־ טע*בר א כאקומען נפשות טויזנט פינף פון ט*מינדערה אידישע

 רער אין נאציאנאל־דאט אידישער א שולן. און קהילות די פאר טיע
 ענינים געזעלשאפטליכע אלע טיט אן פירט )טאלין( רעוואל הויפטשטאט

באפעלקערונג. אידישער דער פון

 אמא־ פינס אידן מיליאן *רד ווי מער טלחטה רער נאך נען*ז אזוי
 דעמאקי־אטישע מלונות, קלענערע פיר פון בירגער געווארן רופלאנד ליקן

 . ט ע וו א ס אין געבליבן זיינען מיליאן האלב א טיט *צוו רעפובליקן.
 זיך האט )פאלקס־הערשאפט( דעמאקראטיע אנשטאט וואו רופלאנד,
 קאמו־ דער פון הערשאפט די דיקטאטור, פראלעטארישע די. פארשטארקט

 באפעלקערונג אידישער דער פון ארעכטיקוננ3כ*גל די .*פארט ניסטישער
 פאלי" און סאציאלן פון געביטן אלע אויף געווארן פארווירקלעכט דא איז

 האנדל פון געלעבט פריער האבן וראם מאמן, אידישע נרויפע לעבן. טישן
 קלענערע פאבריק־ארבעט, אין געווארן נגעצויגן*אר זיינען האנטווערק, ארער
 קרים אוקראינע, פון קאלאניעם אידישע די אין ערד־א"בעט, אין - מאסן

 צאל גרויסער א אין אירן האבן מאל ערשטן צום ערטער. אנדערע און
 פעל־ אנדערע אלע ווי מלוכה־רינסט. אין שטעלעם פארשידענע פארנומען

 לעבעדיקער זייער אין שולן גענע*א אויף רעכט אויך אידן ן3הא קער
 קאמוניפטישער א )טיט שולן אזעלכע הונדערטער און אידיש, שפיאך,

 נאך איז שפראך אידישע די וואו געגענטן, יענע אין עקזיפטירן פראג-אם(
 אי" גאנצער רער אבער רוסישער. רער דורך געווארן ארויפגעשטופט גיט
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 אידישער דער נעבראכט האט יסודות קאמוניסטישע אף לעבן פונם בערבוי
 דער איז אידן ביי ודייל רוסישער, דעד ווי צרות, מער נאך באפעלקערונג
 רוסן, ביי ווי גרעסער נעווען האנטווערקער און חענדלער פון מיטלשטאנד

 פא־ אין געווארן צעשטערט איננאנצן איז קלאם דאזיקער דער נראד און
 פיינלע־ א נעווען איז ארדנונג נייער א צו איבערנאנג דער וועט־רוסלאנר.

 נעבראכט ניט ארדענונג נייע די אויך האט דעררוייל בלוטיקער. א כער,
 שרעק" ליירט מען הונגערט, מען באפעלקערונג: רער פון שיכטן אלע גליק

 ווי שווערער, נאך מענטשן סך א פאר איז נויט גייסטיקע די נויט. לעכע
 זיינען קאמוניפטישער, דער חוץ ריכטונגען, פאליטישע אלע מאטעריעלע. די

 הייסט עם ווי אנרערש, טאן און ריידן דענקען, ניט טאר מען פאיבאטן:
 גאנצעי דער פון אפנעשניטן צוערשט זיך האט רוסלאנד פארטיי. קאמוניםטישע די

 איבע־ דער פון אפנעשניטן דערווייל איז אידנטום רוסישע דאם און וועלט.
וועלט. אידישער ריקער

 גענאנגען וועלט־קריג נאכן יארן די אין איז רועג אנדער אן מיט גאר
רע־ דעמאקראטישע פיייע א געווארן עס איז צוערשט נד. א ל ש ט יי ד

 פולבא־ ווי נעפילט זיך האבן אידן טויזנט הונדערט זעקם די ודאו פובליק,
 רע־ דייטשער רער פון קאנסטיטוציע נייע די אפילו בירנער. י־עכטיקטע

 דעמא־ אידישער א פארפאסט האט קאנסטיטוציע( וויימארער )די פובליק
 מלוכה־ פארנומען האבן אידן הויכנעבילדעטע סך א פריים. הוגא קראט,

 פון איינער מיניסטארן. אידישע פאר א אויך געווען זיינען עם שטעלעם;
 די אין אויסן־פאליטיק דער מיט אננעפירט האט ראטענוי, וואלטער זיי,

 רע־ און אנטיסעמיטן די אבער רעפוכליק; נייער דער פון יארן ערשטע
 פון איינער זיין זאל איד א אז פארטראגן, געקאנט ניט האבן אקציאנערן

 האבן וואם מעררער, אונטערגעשיקט האבן זיי און הערשער, דייטשלאגרם
 דער פון סיגנאל ערשטער דער געויען איז דאם (.1922) דערשאסן אים

 נערויערט נאך האט פונדעסטוועגן באווענונג. אנטיסעמיטישער באנייטער
 זיינען פארגאננענהייט דער פון בוהות פינסטערע די וואנען ביז יאר צען

 פאר געקעמפט האט רעפובליק דעמאקראטישע די מאכט. דער צו געקומען
 גע- האבן — אויסלענרישע אי דייטשע אי — אירן אלע און קיום איר

 נים רעאקציע א צו וועט קולטור הויכער פון לאנד דעם אין אז גלויבט,
פארם. שרעקלעכער א אין און געקומען, זי איז דאך און קומען,
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 האט רואם פארטיי, ט־שע*אנטיםעמ ווילדע א נעחאקשן איז נלא-ג א•
 אבע~ ,“פארטיי ־ ארבעצער אליכטישע“סאצ ׳ "נאציאנאל נאמען א געגעכן ך

 איר סאציאליזם. ערלעכן פון סיי נאציאנאליזס, ריינעם פון י ם ווייט רגא • א
 אדאלף סאלדאט דייטשער ־ עסטרייכיש געריעזענער א געווארן איז פירער

 דייטש־ אז נעדאנק, דעם מיט געטייאנן שטענדק דך האט וואב היטלער,
 ווערן און קריג פארלארענעם רעם פאר )רעוואנש! נקמה נעמען רארף לאנר

 און אנטיסעמיט פייערדיקער א נעווען איז ער מיליטערישע-מאכט. א ווידער
 די פארדארבן און ראסע נירעריקער א צו געהערן אידן אז געפרעדיגט, האט

 דייטשן; די געהערן עם וועלכער צו ראסע, ארישע ריינסטע און חעכערע
 מוזן זאלן זיי אז לעבן, דאס פארביטערן אזוי אירן אלע מען דארף בכן

 חברה זיין און היטלערן פון אגיטאציע שטארקע די דייטשלאנד. פון אוועקגיין
 קרי־ עקאנאמישן פון יארן לעצטע די אין דערפאלג גרויסן א געהאט האט
 זיי האבן אגיטאטארן די וואם מענטשן, איבעטסלאזע מיליאנען צווישן זים,

 פון הערשער דער ווערן וועט היטלער ווי באלר בליקן גרעסטע די צונעזאגט
 )נאציא־ “"נאציס די אידן. אלע דארט פון פאיטרייבן וועט און דייטשלאנד

 וועט עם ודען צייט, די לירער זייערע אין באזונגען האבן נאל־סאציאליסטן(
 גאסן: די אין געשריען האבן און ,“שפריצען מעסער פאם יודנבלוט דאסמ

 עטלעכע פייגערן(. זאל איד )רעד “פעריעקעי יודא ערוואכע, "דייטשלאנד
אירן. אויף פאגראמען מאכן געפרובט זיי האבן מאל

 יאנואר אין מאכט. דער צו געקומען היטלער־לי׳יט די זיינען ענדליך
 גע־ און מיניסטער( )ערשטער רייכסקאנצלער געווארן היטלער איז 1933
 אפגעשאפט האט רעגירונג נייע די מיניסטארן. פאר חברה־לייט זיינע מאכט

 דער פון דיקטאטור א אופגעשטעלט און ארדנונג רעפובליקאנישע פרייע די
 זיינען הערשנדער, דער חוק פארטייען, פאליטישע אלע פארטיי. נאצישער

 סאציאל־ טויזנטער פאנאנדערגעלאזט, )פארלאמענט( רייכסטאג רער פארבאטן,
 קאנצענטרא־ אדער תפיסות אין פארשפארט קאמוניסטן און דעמאקיאטן

 באפעלקערונג. אידישע די מען פייניגט שרעקלעך באזונדערם ציאנס־לאגערן.
 אפ מען נעמט איגזשענערן,פראפעםארן אדוואקאטן, דאקטוירים, אידישע ביי
 אפילו באאמטע, אידישע אלע פארדינען; און ארבעטן צו מעגלעכקייט די

 רופט הענדלער אירישע קעגן מלוכה־דינסט; פון אפ מען זאגט געשמדטע,
 פאר אפט קומען דעם אויסער קויפן. ניט זיי ביי זאל מען באיקאט, צו מען
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 נאם! די אין ווי הייזער, די אין מער אידן שלאגט מען אעדאמען:5 ן7שם^
 דערציילן׳ און לענדער אנדערע אין דייטשלאנד פון אנטלויפן א^דן טוח^ד

 וועלט גאנצעי דער אין אידן די מלוכה. היטלערס אין זיך טוט ראש
 פראטעהטירן ברירער, געיאגטע זייערע פון צרות די הארצן צום נעסען

פעלקערבינד. ביים שוק פאדערן און רדיפות די קעגן

 נאך" שווערער דער אין הערצער פיל נעווארעמט האט האפענונג ן *א
 דער פון סוף פארן נאך ם. ז י נ ו י צ אין ווענדונג נייע די צייט: מלחמה
 דעי פון נאמען אין כאלפור אויסן־מיניסטער עננלישער רער האט מלחמה

 ייעט ארמיי עננלישע די ויען אז ,“"דעקלאי־אציע זיין אין צונעזאנט רעגירונג
 "נאציאנאלער א וועגן זארגן מען וועט טערקן, די פון פאלעסטינע באפרייען

 כמעט געקלונגען האט דאם לאגד. אלטן זיין אין “פאלק אידישן פארן היים
 ענגלישער דער אין אריין זיינען לעניאנערן אידישע משיח־אנזאג. א ווי

 שעה נוטע די ווען "באפרייאונגס־קריג". דעם אין איר העלפן צו *ארם
 זיך האבן פאלעסטינע, אקופירט האבן עננלענדער די און נעהומען שוין איז

 נע־ האט לאנד הרובע דאם אבער מאסן, עמינראנטישע געטאן לאז א אחין
 "חלוצים", און לייט פארמענלעכע גרופעש קליינע נאר אויפנעמען קענט

 ם"*ה "נאציאנאלעי• א אויף האפענוננען אידישע די ארבעטער־פיאנערן.
 אידן אז נעמיינט, האבן ויאם אראבער, פאלעסטינישע די אויפגעבראכט האבן

 אין אראבער האבן 1920 אפריל אין לאנד. ראש זיי ביי אפנעמען קומען
פאדעג־ זיך האט ראש דעמאנסטדאציע, א געמאכט ירושלים פון גאסן די

 א געמאכט שוין זיי האבן ארוס יאר א אין אידן; אויף אנפאלן מיט דיקט
־,דיכטע אידישער רער געייארן רערהרגעט איז )דערביי יפו אין פאגראם
 פא־ פון אויבער־קאמיסאר עננלישער דער שרייבער(. צוויי נאך און ברענער

בא־ צו שטרענג נעיואגט ניט אפילו האט איד(, )א סאמיועל לעסטינע
נאב־ אראבער. די צערייצן ניט נאכמער כדי פאגראמשטשיקעס, די שטראפן

 דער אויף "מאנדאט" א ענגלאנר גענעבן האט “"פעלקער־בונד דער ווי דעם
 באלפור־דעקלאראציע די כאשטעטיקט האט און פאלעסטינע פון פארוואלטונג

 ,עליה", די נראנדערונג,*א די זיך האט ם,*ה נאציאנאלער אידישער א וועגן
 חלוצי־ אי קאפיטאליסטן רייכע אי לאנד אין אריין זיינען עם פארשטארקט.

 און שטעט געבויט האט מען אינטעליגענץ. און הענרלער ארבעטער, שע
 א אץ אויסגעוואקסן איז ב, י ב א ־ ל ת יפו, פון פאישטאט די קאלאניעם.

144



 נא׳ איינוואוינער. טויזנט פערציק העכער טיט שטאט ריין־אידישער נרויסער
 געקו" זיינען עם ווען ,1925 יאר אין ״עליה״ די געווען איו גרוים וונדער

 אין פאיוואלטונג ענגלייטע די לענרער. אנדערע און פרילן פון מאסן מען
 דעם אין ווייל איינוואנדערונג, ווייטערדיקע די אפגעשטעלט האט ארץ־ישראל

 פאר באשעפטיקונג און ארבעט גענוג נעווען ניט ימוין איו לאנד קליינעם
צונעקומענע. די

 " צ יי וו ם יי ח פון פירונג דעד אונטער ארגאניזאציע, ציוניסטישע די
 שטאיקע א אנטוויקלט האט לאנדאן, אין וו א ל א ק $ ם נחום און מאן

 דעד פון פארשטייער האבן אומעטום וועלט. גאנצער דעי אין פראפאגאנדע
 "קרן" פארן נעלט געואמלט און אידייע ציוניסטישע די געפרעדיקט פארטיי
 ארץ" אין אידן באזעצן און ערר איינקויפן אויף ,“"קרן״קיטת און “היסוד

 צענטר אידישן א דארטן שאפן צו נגענעבן*א זיך האט סך־הכל און ישראל.
 800.000 קענן איינוואוינער, אלטע די טיט שוין נפשות, 200.000 קוים פון

 ואלן אידן וואו ,“הייס "נאציאנאלער א פון אידעאל דער איו אווי אראבער.
 האלטן אראבער די נעווארן. פארווירקלעכט ניט אהער ביו מערהייט, א ויין
 די אפשטעלן אינגאנצן ווילן און פאלעסטינע פון בעלי־בתים די פאי דך

 די אויפנעהעצט האבן פאנאטיקער מוסולמענישע איינוואנדערונג. אידישע
 דאם ויי ביי אפנעמען כלומרשט ווילן וואם אידן, קענן מאסע אראבישע

 פאג־ שרעקלעכן א צו נעקומען 1929 אווגוסט אין איו אווי לאנד. הייליקע
 בחורים אידישע צענדליקער אויסנעקוילעט אראבער האבן חברון אין ראם:

 געשלאגן ויי האבן צפת און ירושלים אין רבנים; זייערע טיט ישיבה רער פון
 די צעראבירט. ארער פארברענט ויי האבן קאלאניעם עטלעכע נערויבט; און

 גע" זיינען ציוניסטן די חילף. צו שפעט צו נעקוטען איו פאליציי ענגלישע
 די מער שיצט וואם פאליטיק. ענגלישער רער טיט אומצופרידן שטארק ווען

 עקסט־ די פון פארטיי די פארשטארקט האט דאם אידן. די ווי אראבעי,
 זשאבאטינ־ פון פירונג רער אונטער “"רעוויזיאניסטן ארער ציוניסטן רעמע

 אירי• א ווערן געשאפן קען פאלעסטינע אין או איצט, נאך גלויבן וואם סקי,
 היטלערם אין געשעענישן לעצטע די (.“"יודענשטאאט )הערצלם מלוכה שע

 תל" עמיגראנטן. טויזנטער נייע פאלעסטינע קיין צונעצויגן האבן דייטשלאנד
 האפן, קען מען חודש. יעדן טיט וואקסן שטעט אנדערע די און חיפה אביב,

ארץ־ישראל אין ישוב אירישער רער דך וועט יארן נאענטסטע די אין אז
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דאך ?ר וועט יוערן. ניט זאל ער נרוים ווי אבער פארנרעסערן. שטארק
 וועלט. נאנצער רער אין פאלק אידישן פונם טייל קליינעם א נאר אויסמאכן

 אידן, מיליון פופצען לעבן עס מאן־ לענדער, אלע אין אויפבוי־ארבעט די
אויפגאפע. נאצי^נאלע גרעסטע די פלייפן ד^ך וועט

 רעלט גאנצער דער אויף זיינען י^רהונדערט ־טן19 פץ אנהויב צום
 זיי' שפעטער, יאר הונדערט מיט איצט, אידן; מיליאן דריי ווי מער ניט געווען

 וואקסט. פ^לק דאס מיליאן. פופצען איבער יועלט דער אויף אידן דא נען
 גאנצע די באוויזן ה^ט ר$ם אפשטעלן. ניט קיינעי וועט וואוקס דעם און

געשיכטע. אידישע פיר־טויונטיאריקע
ווייטער. נייט געשיכטע אירישע די
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אידן. רוסישע די צווישן

עפטרייך־אונגארן. אין עמאנסיפאציע די .1867
איטאליע. אין עטאנסיפאציע די .1870
דייטשלאנד. אין באוועגונג אנטיסעמיטישע די .1880
 פון רעאקציע די און רוסלאנד אין פאגראמען די .1882—1881

.111 אלעקסאנדער
 פא און אמעריקע קיין עמיגראציע רער פון אנהויב דער .1882—1881

באוועגונג. נאציאנאלע די און )"בילו"( "חובבי־ציון" די לעסטינע;
 אין ישוב אידישן פון אנהויב רער מאסקווע; פון גירוש רער .1891

" ארגענטינע.
(.1899 )ביז פראנקרייך אין דרייפוס־פראצעס דער .1894
 ציו• רער פון גרינדונג די און קאנגרעס באזעלער ערשטער רער .1897

ארגאניזאציע. ניסטישער
רוסלאנד. אין "ארבעטער״בונד" אידישן דעם פון נרינדונג די .1897
 נאציא• רער פון פארשטארקונג די פאגראם; קישינעווער דער .1903

איןרוסלאנד. אידן ביי באוועגונגען סאציאליסטישער און נאלער
אקטאבער־פאגראמען. די און רעוואלוציע רוסישע ערשטע די .1905
רוסלאנד. אין אידן אויף רדיפות די .1915—1914 וועלט־קריג; רער .1914
 אירן; פון עמאנסיפאציע די און רעוואלוציע רוסישע צווייטע די .1917

באלשעוויקעם. די פון אקטאבער־רעוואלוציע די
 פאר חיים" "נאציאנאלע א שאפן וועגן באלפור״דעקלאראציע די .1917

פאלעסטינע. אין אידן
אוקראינע. אין מאסן־פאגראטען און בירגער־קריג .1921—1918
 אנער־ טראקטאט(; )ווערסאלער פאריז אין שלוס״קאנגרעס רער .1919

מינדערהייטן. נאציאנאלע פון רעכט די קענט
 פארשטארקונג די און פאלעסטינע אויף מאנדאט ענגלישער רער .1922

 ישוב פון וואוקם דער באוועגונג; צלניסטישער דער פרי
)תל״אביב(.

פאלעסטינע. אין פאגראם אראבישער רער .1929
 )נאציאי דייטשלאנד אין אנטיסעמיטיזם פון פארשטארקונג די .193$

נאלסאציאליסטן(.
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