
מעלאמעד הירש

 רעודאלוציאגערן וי
ישראל פון

נביאים די פון שאפן און רעבן דאם

ק ג י ר
3 091



:הויפם־פארקויף
 ביכערלאגער א. ש. ? צ.

19 ד. 4 גאס מאריק ריגע,

 .21 נאם הער/ ריגע, ",7 י 7 נ ע ל פ ״ס עדיי-^7דד
פרירמא/ .ר און א. ער7רגעבר

 5ק1ש31ג1¥£ *5ק1ש1ג61(1• ^3, !618 21, (3םטז|1> 27249.



 טייערן ערס ם פא סיין
געווידמעם. ק רעב ב $

נביאים ערשטע די



ת י פ נ יי ר א
 זיער טיט ארט באזונדערן א פארנעמען נביאים יידישע די

נעשיכטע. דער אין השפעה שטארקער טויזנטעריאריקער
 נביאים־שטראם דעת אוים זיך טילט דיטלעך און קלאר

 אנזאנער זינען זיי וועלט־נעשעענישן, די פון ים אלנעמינעם אין
 איבערברוך, פון טאטענטן אין זי קוטען שטענריק ציטן. ניע פון
 אינער־ אדער מלהטות, נרויסע זק דאס זאל איבערקערענישן, פון

פעלקער. פון קריזיסן לעכע
 באזונדערן רעם ארויסגערוקט און באשאפן זי האבן דאס

 אויסררוק זין געפינם תאם ניסט, פון ווארט, מענטשלעכן פון ח3
שפראך. דער אין

 הונדערט פינף העכער פון משך אין נעווירקם און געלעבט
 הנם דיפערענצירט, שטארק זיך צתישן נביאים די זינען יאר,

 באזונדערע די איז דאך אירעע. אלגעטינער אן טיט פאריניקט
 אריננע־ וזיניק ציט זיט און נביא יערער פון כאראקטעריסטיק

ידן. פון באתוסטזין אין דרונגען
 אפ־ באזונדערע ווי ארינגעקוטען, ניט זינען בוך טין אין

 צוליב יחזקאל און ישעיהו הושע, נביאים גרויסע די האנדלוננען,
 פון קאנצעפציע ספעציעלער דער צו ניט פאסן זי תאם העם,

רעוואלוציאנערן. נביאים־
 חסד און ליבע וועמען בא נביא, רער געתען איז הושע

 און וויבלעכסטער דער נביאות, זינע פון הויפט־טאטיתן די זינען
 נעקענט ניט האט תאם נביא, אינציקעי דעת נביא, תיכסטער



 אין פאמיליע אחאבם פון בלוט פארגאסענע ראם יהון זיין מוחל
 טיטן און נ$מען יהוהם אין געווארן געטאן איז ראם הגם אפרים,
אלישע(. און )אליהו צייט יענער פון נביאים די פון אנטייל

 קרוב א און מקורב א נביא, פאזיטיווסטער דער איז ישעיהו
 הערשער, א ווי געשעענישן, די אף געווירקט האט וואס קיסר, פון
 געקענט זיך האט וואם נביא׳ דער רעוואלוציאנער. א ווי ניט און

 פאראכטן, זיי נאר נביאים, פאלשע די באקעמפן ניט דערלויבן
 פאר אננעמען אפילו זאלן מיר אויב זיי. מיט רעכענען ניט זיך

 דאך ער איז מארטירער־טויט, ישעיהוס וועגן לעגענדע די ריכטיק
 זיגער, א ווי געלעבט, אבער רעוואלוציאנער, א ווי געשטארבן, גאר

צייט. זיין פון אנערקענט
 קען יחזקאלן פון פערזענלעכקייט העכסט־אינטערעסאנטע די

 הגם נביאים, ארט רעמדאזיקן צו ווערן צוגערעכנט ניט געווים
 וואם אריענטאציע, פאליטישער דערזעלבער פון נעווען איז ער

 איז ירמיהו וואם רעם, אין ליגט אונטערשייד דער ירמיהו.
 וואס ירושלים, אין אליין לעבנדיק בבל, אף אריענטירט נעווען
 אבער יחזקאל אקט. רעוואלוציאנקר־העלדישער א געווען ס׳איז
 געווען, איז וואם בבל, אין לעבנדיק בבל, פאר געהאלטן האם

 יחזקאל איז דעם אויפער לייכט. און באקוועם פאליטיש פארקערט,
 וועגן ווי הויז, נאטם וועגן געזארגם מער נביא, ווי בוהן סער
 פארמע באשטימטע א געגעבן האט וואס נביא, דער אליין. גאם
נביאות. פון קראפם ברויזנרע דער פאר דיסציפלין און



נביא-שמואל.. ערשטער דער

נביא. א פאר זיך דערפילט שמואל .1
 עברים־ די האבן ציים, אונדזער פאר יאר 3000 העכער

 ערד־ צו אריבערצוגין ^נגעפאנגען פיסלעכודייז כנען פון פאסטעכער
 מער אלץ ז* האבן צייט זעלבער רער אין סעדערי. און ארבעט
 עמלק, פלישתים,—פעלקער שכנישע דל פון אנפאלן די פון געליטן

אנרערע. און אדום
 שופט, צופעליקער רער שבטים, די פון צעווארפנקיט די

 א פון נויטיקיט די לאנד. פון באשיצער שלעכטע געווען זינען
 דער פאר אלעמען. פאר קלאר געווען איז מלונה פאריניקטער

 גיסטיקער זיין פאלק, פון אמונה די אויך געביטן זיך האט צייט
אנפירער. זינע לעבן,

 דער פון איבערגאנגם־ציט דער אין געלעבט האט שמואל
 פאלק זין פון צוקונפט די נעשמידט אלין און נעשיכטע ידישער

 אוג" דעם איבערגעלענט שמואל האט שופט, א אלין לאנד. און
 צום איבערנאנג און שופטים־פעריאד העראישן פון טערגאנג
 אין שבטים עברישע אלע פון פאריניקט מלוכה, א צו קיסרטום,

נען.3
 ^נפירער ניסטיקער און פאליטישער רער נעתען איז שמואל

 שמואל ווען אז דערצילט, חנ״ך פון כי^ניקער דעו־ ציט. זין פון
 רערשי־ זעלטענע א געווען ריד נאטם איז יונג נעחען נ$ך איז



 נאכן עלטער, שמואלם פון צייט רער צו עברים. די בא נוננ
 זיך רעדט ארבעט, נייסטיקע סיסטעמאטישע, לאנגע, א דורכפירן

 ארוטב זיי פלעגן טחנותווייז נביאים. קאסטע גאנצע א וועגן עוין
 טיט און טוזיק ארקעשטערן און נעזאנג טיט לאנר איבערן ביין

 פריער ה^בן וו^ס מענטשן, אזרינע אויך אנשטעקן שטימונג זייער
 כא־ עצם רער געהאט. ניט שייכות קיין נביאות און נביאים צו

 ^נגענומען נעביטן, זיך האט אינהאלט איר נביאות, רער פון ראקטער
 ערשטן פארן רעכענען מען דארף שטואלן פארם. בולטע, קלארע. א

עברים. די בא נביא גרויסן
 דער פאיויסזעער, רער — רואה נאך מען רופט שטואלן

 פון צייט איבערגאנגם די נעווען איז צייט שטואלם העלזעער.
 מען באנוצט צייט דערזעלבער אין און נביא. צום "פארויסזעער"

 די צו שאול קומט "ווי וועיטל ראם נביא. טערמין דעם אריך
צייט. דער אין אומנעפער נעבילדעט זיך האט נביאים"

 אייני קיין ניט געווען איז שמואל אז ווערט, קלערער נאך
 צו צו זיך הערן טיר ווען נביא, א נאר "פארויסזעער", פאכער

 אין טעטיקייט. זיין פון כאראקטער צום צו זיך קוקן רייד, זיינען
 שפעטערדיקע, די פון הויפטשטריכן די שוין מיר געפינען שטואלן
 געהערשט האט ארום ווען צייט, דער אין נביאים. יידישע נרויסע

 פרענט און שמואל קומט קרבנוח, פון קולט רער נעבליט און
 פאר־ !קרבנות יהוד! רען "פארלאנגט : פארווונדערט און שטרענג

 שעפסן־פעטם". ווי בעסער איז נעהארכזאטקייט און שטענדעניש
 רויטן א טיט דורך שפעטער שנירט קרבנות טיט קאטף רער

נביאים. אלע כמעט פון טעטיקייט די און רייר די פאדעם
 צעטיילט האט וואס ערשטער, רער געווען אריך איז שטואל

 פאר־ ענג געווען זיי זיינען אים ביז נביא. און בוהן פון ראלע די
 דערזעל־ און איין געווען איז אראקול דער און בוהן דער בונדן.

 און נאט צווישן פארטיטלער דער איז ראם — מענטש בער
 אז וויל, ער פאימיטלער, קיין זיין ניט וויל נביא דער מענטשן.

 נאט. נעהארכן און פארשטיין באגרייפן, זאל אליין מענטש רער
 רער ווייל קרבנות, צו באציונג קאלטע די זיך נעטט דערפון

 רער נאט, צו נענטער נעטאכט ניט מענטשן רעם האט קרבן
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 און טענטשן, אף אופטערקזאמקייט גאטם געצוינן נאר האט קרנן
 און כוהן, רעם — פארמיטלער אין זיך גענויטיקט פאל רעם אין
 תאם יחוס א ירושה־זאך, א געודען איז כהונה די נביא. אין ניט

 פץ אפהענניק געווען איז נביאות עלטערן. די פון געשטאמט האט
 אריינגע* האט און מענטשן, פון פיייקייט און כאגייסטערונג דער

 רייך, כיז ארעם פון פאלק, פון שיכטן פארשיידענע אין דרוננען
 האט נביא און כהן פון צעטיילונג די קיסר. כיזן פאסטעך פון

 פארשטיין, מענטשנם פון מדרגה העכערער א צו טיטגעבראכט
וויסן. און געפילן

 פאגאטישער נלינרער, זיין שטואלן נא אויך איז נביאיש
 אין ארוטיקע. די פון דאסזעלנע פארערן און יהוהן אין גלויגן

 די נאר אף גערעכט שאול איז שאולן טיט קאנפליקטן שמואלס
 איז פראצענט הונדערט זעלבע די אף און פראצענט הונדערם

 :פארענטפערונג איין דא אנער איז עס אומנרעכט, שטואל
געהייסן". אזוי האט "יהוה

 קינרווייז פון לענן. ארט זיין לויט שטואל אויך איז נביא א
 איינהייט־ די יהוהן. אינערגעגענן ער איז אטעם לעצטן כיזן אן

 שטרעבט ער וועלכן צו ציל, אייניקער דער לענן, זיין פון לעכקייט
 וואם צו נארוף, א טיט טענטשן א פאר אים טאכם שטענריק,

 אונדז איז אוטזיסט ניט אן. נויך טוטערם דער פון זיך גרייט ער
 האט עם ווי און ניאגראפיע שמואלם אויספירלעכע אן נענלינן

חנה. טוטער זיין געכורט זיין צו נעגרייט נאך זיך
 נארג פון חנה — פרוי פרומע נענילרעטע און פרוטע די

 דער* ניט פאמיליען־לענן, איר אין אוטגליקלעך געווען איז אפרים,
 פאר־ געהאלטן. גוט ניט איר האט אלקנה טאן איר וואם טיט

 נעווען אים גא איז זי און געטריי געווען איר איז ער קערט,
 זיין און געהאט ניט קיגדער קיין האט זי אגער טייער, זייער

 חנה קינדער. נעהאט יע אוטגליק איר אף האט פרוי צווייטע
 און פאלאץ, יהוהם אין שילה, אין עלי כוהן צום קומען פלעגט
 א און צוזאגן שטיל דער אין הארץ, ניטער איר אויסגיסן דארט

 איני אים זי וואלט גענארן, זון א זאל זי ווען אז זיך, געטאן נדר
יהוהן. פאר געווירטעט נאנצן
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 זי אז אומגליק, איר פון צעבראכן אזוי געווען איז חנה
 עלי כהן רער און פיס אירע אף איינשטיין נעקענט ניט האט
 קלוג אים האט חנה אבער שיכורע. א פאר אנגענומען איר האט

 נעטרונקען ניט זי האט ביר קיין און ודיין קיין אז געענטפערט,
 הא־ און פארלאנג איר געמיט. שווער איר פון זי אין שיכור און

 עלי יהוהן. פאר אפגעבן אים און געבארן צו זין א איז פענונג
 אפ= האט זי און געבארן זון א האט חנה געבענטשט, איר האט

 געגעבן נאמען א אים האט זי צוזאג. איר אויסגעפירט און נעהיט
 די אף קינד איר האט זי נאר ווי און—נאט בא געליען—שמואל

 יהוהס אין אפנעגעבן און געבראכט אים זי האט געשטעלט, פיס
שילה. אין פאלאץ,

 פון כוהן באם עלין׳ בא געהאדעוועט זיך האט שטואל
 געווען איז עלי פאלאץ. יהוהם געפונען זיך האט עם ווו שילה,

 יהוהם אין שמואלן דערצויגן האט און מאן פרומער אלטער אן
 גאנצער זיין מיט יהוהן איבערגעגעבן זיך האט שמואל גייסט.

קראפט. יוגנטלעכער
 עלים אויסנעפירט פאקטיש האבן כוהנים די פון ראלע די

 אופעסן, זיי פלעגן קרבנות די מענטשן. גייציגע שלעכטע, זין, צוויי
 האבן זיי אויסבראטן. זיך וועלן זיי ביז אפילו דערווארטנדיק ניט

 פאלאץ. נאטם אין באדינט האבן וואם פרויען, די מיט געזינדיקט
כוהנים. די אף כעם ן א אופגערעקט, נעווען איז פאלק דאם

 טיט צונעקוקט דעם צו זיף האט שמואל יונגער רער אויך
 בלייבט טויט עלים נאך אז געטראכט, אפט און צארן און עקל
 ק*ן פאלק׳ פון פירער ריכטיקער קיין כוהנים די צווישן ניט

 שמואלם קינרערשער רייכער, דער אין קנעכט. יהוהם נעהארבזאמער
 געדאנק, דער איינגעלעבט און אריינגעננבעט זיך האט פאנטאזיע

 די בא פירער א פון ארט דעם פארנעמען וועט—שמואל—ער אז
 אראפ דען נידערט אבער כוהן קיין ניט איז ער אמת, עברים.

 אזוי זיינען און כוהנים זיינען זין עלים ן כוהנים צו נאר יהוה
 און ווילן נאטם פון אפנעטראטן ווייט אזוי זינדיק, שרעקלעך
!פארלאנג

 שויך איז עלי אלטער רער נאכט. דער אין שפעם ס׳איז
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 עם ווו היכל אין שלאף. שוואכן אלטף זיין שלאפט בלינד, האלב
 רי געווען זיינען עם ווו ארון, לעבן ליכט, הייליקע די ברענען
 אויגן, צוגעמאכטע מיט ליגט ער שמואל. יונגער דער לינט לוחות,

 —פאנטאזיע זיין וואך. אינעווייניק איז ער ניט, שלאפט ער אבער
 דן פון באוווסט און גרויס ווערן יהוהן, זיך איבערגעבן אינגאנצן

 אי־ עפעם אז זיך, דוכט אים רוען. ניט אים לאזט באר־שבע ביז
אים. רופט און לעבט אים אין נעווייניק

יהוה? ניט אויב אים, אין ראם איז ווער
 שיקן ליכט די ניטא. איז קיינער אבער אויגן, די עפנט ער

 שטיל. איז ארום און ארון, רעם באלויכטן און שטראלן זייערע
 מען ווי הערט ער און אויגן די צו שמואל מאכט פעסטער נאך

: אים רופט
י אל—שמו —
 האט מסתמא ער, דארף וואם פרענן עלין צו לויפט ער

 :פארשלאפן האלב ענטפערט עלי אבער גערופן, דאך אים ער
— זיך לייג גיי שמואל, גערופן ניט דיר כ׳האב—

 אפגע" איז ווייטער נאך אבער זיך, צו צוריק גייט שמואל
 די געווארן זיינען נענטער נאך און אים פון שלאף דעד מראטן

 נאד שוין אבער ער, הערט ווידער און חלומות. און געדאנקען
: שטיטע דיזעלבע קלאר און דייטלעך

י! אל—שמו
 געווען, ווי ארון דער ליכט, די — אויגן די עפנט ער

 דאסמאל אבער עלין, צו ער לויפט ווידער ניטא. איז מענטש קיין
 נע־ וואלס ער ווי זיך, דוכט עם פארשלאפי, ניט שוין עלי איז

 ער הערט ווידער און זאגן, עפעם אים וזיל און אי□ אף ווארט
 ריר האב איך זיך, לייג שמואל, גיי, — : רייר ריזעלבע אים פון
— נערופן ניט

 ער וואס נאי־ און אים פון אוועק דערשראקן איז שמואל
 דיזעלבע ווידער אוינן, די צו מאכט ער וואס נאר זיך, ליינט
:שמים

אליי!—שמו —
 ניט. ספק קיין געהערט, ראם ער האט דיימלעך און קלאר
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 צום ווירער לויפט ער און ? עלי ניט אויב אים, רופט ודער־זשע
:בוהן

גערופן! מיר האסט ת עלי, פאטער —
 אוטרויקער, אן אנדערער, אן נאר עלי איז דאסמאל אבער

 זאגט נאר פראנע, זיין אף ניט ענטפערט און וואך אינגאנצן
אים:

 דערהערן ווידער וועםטו און קינד, טיין זיך, לייג ניי —
 הער נאר פרעגן, לויפן ניט מיר צו זאלםטו דיר׳ רופט מען אז

י דיר הערט קנעכט דיין יהוה, רייר :ענטפער און איין זיך
 קלאפנדיקער א טיט דערווארטונג, אינערלעכער טיט פול

 ווי רייטלעך העיט און זיך לייגן אוועק ווידער שמואל איז הארץ,
אים: רופט מען

שמואל"! שמואל, —
דיר. הערט קנעכט דיין יהוה, רייר, —
 ווערעם אז אזרינם, אפטאן ישראל אין וועל יהוה, איך. —

 !אויערן די אין קליננען שטענריק אים וועט דערהערן, דאס וועט
 זיינע פץ זינד די פא- הויז עלים משפטן וועל יהוה, איך,

 זינד די וועט מתנות און קרבנות מיט אז שווער, איך קינדער.
— ווערן! פארגעבן ניט

 איז פרייר, אינערלעכער טיט צוזאטען שרעק אין שטיל,
 טירן די ער האט אינדערפרי פרימארגן. ביזן שמואל, לינן געבליבן
 יהוה וואס איבערנעבן אים עלין צו גיין נעוואלט ניט געעפנט,

 אלץ נעהייסן און צונערופן אים האט אבער עלי געזאגט. האט
 רואיק האט עלי נעלייקנט. ניט זאך קיין ה$ט שמואל דערציילן.

 קאפ. אלטן זיין ארפנעלאזן טיפער נאך רייר, יהוהס אופנענומען
 און נביא. נעטרייער יהוהם אייביק אף געבליבן שוין איז שמואל

 חלום נביאישן ע-שטן זיין אין פאנטאזיע, ערשטער זיין אין שוין
 מע־ איינפאבער, אן ניט ; נבואה פון אינהאלט דעם טיר נעפינען

 די געבאט, עטישער אן נאר געשעענישן, פון פארויסזאנן כאנישער
 גע־ ווערט זינד פארגאנגנהייט, רער פון אפהענניק איז צוקונפט

פארגעבן. ניט עם ווערט מתנות און קרבנות טיט און משפט
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 אנהייב רער אץ שילה חורבן רער .11
נביאים. פון

 געווען זיינען צייט יענער אין עברים די פון הויפט־פיינט די
 גע־ האט וואם פאלק, שטארק א געווען איז דאם פלישתים. די

 טיטללענדישן באם הארט כנען, פון זייט דרום־מעריב אין לעבט
 מיט פאלק א געווען זיי זיינען צוריק יאר 3000 העכער טיט ים.
 האבן זיי קולטות רעליגיעזער און טעכנישער אנטוויקלטער אן

 גע־ און א■( א. אשדוד אשקלון, )גת, שטעט גרויסע געהאט שוין
 פירשטן־ פינף פון אנגעפירט עברים. די פון שונאים פארביכענע ווען

 עברים די צו שנאה זייער אין אייניק געווען דאך זיי זיינען מיראנען,
געשלאגן. און נעראבירט זיי $פט און

 ערגער. ט^ג פון געווארן לאנע די איז צייטן שמואלם צו
 פער־ פירנדע קיין שופט, קיין עברים די בא געווען ניט איז עם

 ווידער־ דעם ארגאניזירן שבטים, די פאראייניקן זאל וועלכע זאן,
 גע־ איז אווטאריטעט עלים כוהן דעם פלישתים; די קעגן שטאנד

 די אפגעלאזן אינגאנצן ער האט כלינד, און אלט טאג. פון פאלן
 זיני נעווען זיינען וועלכע זין, זיינע כהונה די איבערגעגעבן לייצעס,

פאלק. באם באליכט ניט און דיק
 די טיט מלחמה נייע א אנגעהויבן זיך האט לאגע אזא בא
 און לעצטע דאם קאן אין געשטעלט האבן עביים די פלישתים.

 טיט־ ארון־קודש. רעם — פארמאגט האבן זיי וואם נרעסטע, דאם
 זיינען כוהנים ארון, הייליקן דעם מלחמה אין זיך מיט גענומען

 זיין און זיך פארטיידיקן אליין יהוה זאל און פארוים, נעגאנגען
 ניט פארטיידיקן געוו^לט ניט קענטיק, האט, יהוה אבער פאלק.

 עברים, די צעקלאפט ה$בן פלישתים די פאלק. זיין ניט און זיןי
 האט אליין ארון דעם אפילו און דערהרגעט מען ה$ט כוהנים די

געפענגעניש. אין נענוטען מען
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 די אר^פנעווארפן איננאנצן האט יהוהן איבער זיג אזא
 ה^ט עלי ויען פאלק. באם אווטאריטעט און ווערדע זייער כוהנים,

 פון אז נעפענגעניש, אין גענומען איז ארון דעי אז דערוווסט, זיך
 האר״ן־שלאג, א באקומען ער האט כבוד, זייעי אפגעטאן איז יידן

 זיינען פלישתים די געשמ^רבן. איז אין שטול פון אראפנעפאלן
 פאינו־ נצחון, זייער פארשפרייט האבן זיי נעשלאפן, ניט דעיווייל

עברים. די פון טייל ויפן נר א פארקנעכטעט און שילה טען
 יידישע פון חורבן ערשטער דער געויען אינרעראמתן איז האם

 איז גלות־פלישתים דער שילה, חורבן דער הייליקייטן. טאטעריעלע
 חורבונות שפעטערדיקע די פאר בעסער ניט און קלענער ניט געווען

 אי־ אן נעווען חורבן דער איז שפעטערריקע, די ווי אזוי אויך און
 רע־ וויכטיקע צוויי צו נעשיכטע. יידישעד דער אין בערקערעניש

 פארייניקטער א פון אויסבילדן צום נעפירט: ער האט זולטאטן
נביאות. פון אנטוויקלען און אנטשטיין צום און מלוכה יידישער

 קנעכט? יהוהם געטרייער דער שמואל, געווען יעמלט איז ווו
פארנעקומען? אים מיט איז ווואס

 איצם פון איבערקערעניש. אן פאיגעקומען איז אים טיט
 ארון, אין ניט איז יהוה אז פילן, און פארשטיין נענומען ער ה$ט
 זאכן,נארעפעש מאטעריעלע קיינע אין ניט בכלל פאלאץ, אין ניט

 די מיט זען הענט, די מיט אנטאפן ניט קען מען ח$ם אזוינס,
 האט ער הנם גערופן, אים האט וו^ס שטימע, די ווי אזרי אוינן,

 נע־ אין גענומען טאקע מען האט ארון דעם געזען. ניט קיינעם
 די אין עברים, די בא איז יהוה אבער פלישתים, די צו פענגעניש
 דארט פון ארויפטרייבן נאר דארף מען מענטשן. די בא הערצער

 געהייליקטער קיין ניטא ס׳איז אמת, עשתרות. און בעל נעצן די
 אומבא־ עם איז אבער יהוהן, פאר קרבנות ברעננען צו ווו ארט,
קרבנות? פיל אזוי יהוה דען פארלאננט נויטיק? דיננט

 נאד שאדט עם נביאות. שמואלס וועבן זיך נעמט עם און
 דער אפשטאמונג. בוהנישער א פון ניט איז שמואל, ער, וו^ם ניט,

 דער צו דערהייבן זיך אזוי און באגייסטערן זיך קען אליין מענטש
 טאטן פון בירושה, איבער ניט זיך ניט נביאות נביא. א ן1פ טדרנה
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 צושטאנר, געסלעכער א נאר יחוס, פון ענין אן ניט איו וון, צום
אנדע״ע. אנשטעקן און ווערן פארשפרייט דארף זזעלכער

 אין אה*ם אומגעקערט זיך האם שמואל און חרוב איו שילה
 ליבע טיט אופגענוטען שמואלן טען האט דארט הטה.

 זיץ־ שטענריקער ק*ן געווארן ניט איו רמה אויך אבער כבוד, און
 פלענט שטיאל ניטהייליק! איצט איו ארט קיין שטואלן, פאר ארם

 א*ן פון ארומגיין צווייטער, דער אין שטאט איין פון ארומפארן
 דעם טיט אז דערציילט, און געלערנט אומעטום אנדערן, אין דארף

 ניט נאר יהוה איו כוהנים, די פון און שילה פון אונטערגאנג
 געפענש אין נעטען געקענט ניט טען האט יהוהן אונטערגענאננען.

 וועלכע גערעכטיקייט, נעפיל, נעדאנק, גייסט, איו ער ווייל נעניש,
 אויסנעוואקסן שטואל איו לערע רער דורך אט אוטעטום. רא ־זיינען

 באגייסטע־ טיט איו וועלכער נביא, א אין "פארויסזאגער" א פון
עברים. די פון געווארן אופגענומען דונג

 יוננע תלמידים, טרייע אנהעננער, אסך געפונען האט ער
לע און פאטער א פאר שמואלן אנערקענט האבן וואם נביאים,

 נאט פאר נעזאנג און שפילן מיט פארביטן ויי האבן קרבנות רער.
 נאר איו עם ווער אלעמען, ארייננעצוינן באווענונג דער אין און

לויים. די באזונדער זיך, באגייסטערן צו פעיק נעווען
 פון פעלדער די אף ארון דעי אפגעשטאנען איו חדשים זיבן

 נעהאט. ניט אים פון ויי האבן נחת באזונדערע קייי פלישתים. די
 מגפה, א אנהויבן זיף פלעגט רארט אנגעקומען, איו ארון דער ווו
 צווייטן, אין ארט איין פון ארומנעשיקט אים האט טען קרענק. א

 די ביו אוטגליק, טיטגעבראכט זיך מיט ער האט אומעטום אבער
 איר אין הייליקייט פרעטרע די אפנעשיקט צוריק האבן פלישתים

הי׳ים.
ארון־קודש! דעם אופגענומען צוריק עברים די האבן ווי

 ער איו אנגעקוטען פרייר. אן באגייסטערונג, אן קאלט,
 האבן דארט און שניט־צייט אין היצן, רעכטע די אין בית־שמש אין
 הייפט פלישתים. די בא וואם קרענק, ועלבע די אנגעהייבן זיך

 אליין ארון דער נאר באשטראפט, ווערן פלישתים די ניט אז דאם,
 פרייד די אים פון אפגעטאן זיך ס׳האט אוטנליק. זיך טיט ברעננט
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 איב ן1פ זוכן בית־שמש פון איינוווינער די און הייליקייט די און
 זיך האט דארט יערים. קרית אין אפגעשיקט אים ווערן. צו פטור

 גענומען האט וועלכער מענטש׳ דרייסטער א עפעס איינגעפונען
 שייער אין אפגעשטאנען ער איז אזוי שייער. אין זיך צו ארון דעם

לייט. און גאט פון פארגעסז יאר, צוואנציק
 נעקו־ ניט ער איז פארוואם שמואל, נעווען יעמלט אין ווו

הייליקייט? יהוהס צו מען
 הערצער די אין ארייננעדרונגען געווען שוין איז יהוד,

 ן ק* איון, קיין נעדארפט ניט איצט שוין האט מען עברים. די פון
 צו דארף פון ארומגעגאנגען זיינען נביאים די כוהנים. קיין פאלאץ,
נאמען. יהוהס געלויבט און פארשפרייט אומעטום דארף,

 אין באזעצט זיך האבן כוהנים די ווען שפעטער, אפילו און
 צוזאמעג־ דארט האט אחיטוב אייניקל עלים און נוב שטאט רער

 ניט עם האט שילה,, פון הייליקייטן איבערגעבליבענע די געקליבן
 מיט נוב איגנארירט אפן האט שמואל פאלק. דאס זיך צו געצויגן

 שפעטערדיקן פון אנפאנג רער געווען איז דאס כוהנים. אירע
 זיך באציט נביא דער נביא. און כוהן צווישן אנטאגאניזם שטענדיקן

 הויפט־גע־ צום ווי קרבנות, צו פאראכטונג מיט אפט גלייכגילטיק,
 גאנץ א אויסגעארבעט זיך האט נביא דער כוהנים. די פון ווער

 פון קראפט די איז ראם פאלק. דאם באהערשן צו געווער אנדער
 איבער ניט מענטש גלויביקער רעד וואם באגייסטערונג, די ווארט,

יהוהן. אין ניט גלויבט וואם רעם, יהוהיסט דער נלייכגילטיקן, דעם
 ציי־ נאמען, שמואלם פון ברענגט תנ״ך רער וואם דייר, די

 שארפ= און קורצקייט פארם, פאעטישער זייער מיט אוים זיך כענען
 ליטערארישע א פראגע, רעטארישע די באנוצט שמואל קייט.

 אויסררוק. עמאציאנעלער אן ווי באנוצט ווערט וועלכע פארמע,
 טאג־טעגלעכן פארן מיטל א נאר ניט איז נביא פארן ווארט דאם

 פאלק ראם וועלכער אין צויבערקראפט, באזונרערע א נאר געברויך,
 פון געשאלטן. איז קללה זיין נעבענטשט, איז ברכה זיין גלויבט.

 ברכה, די מויל זיין פון ארוים לאזט נביא דער וו^ם מאמענט, רעם
 נעגאטיווע, א—קללה די קראפט, נוטע פאזיטיווע, א עם ווערט

קראפט. שלעכטע
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נאר קרבן, טיטן נאר ניט יהוהן טען דינט אן איצט פון
 נעשעענישן די וועגן דערציילט תנ״ך דער וואדט. טיטן ווילן, טיטן אויך

 טאן, אין □טיל דער זיך בייט אבער גלייף פראסט. און איינפאך
 אוןעסהויבט פראזע די אוף הערט דא שמואלן. ציטירט מען ווען
 און באגריפן ווערטער, אין ר*ך ווערט שפראך די פאעזיע. אן זיך

 בא־ אינערלעבן, פון אויפדרוק אן דא איז וואדט דאם פארמעם.
צושטאנד. נייסטערטן

 איבער" און נאנטע זיינע אליין. ניט נעווען איז נביא דער
 באניים־ נעקענט אריך זיך האבן וועלכע די, אנהענגער, נעגעבענע

 בני־ זיך רופן זיי נביאים. געווארן אויך זיינען יהוהן, טיט טערן
 שמואלן ארום אויס וואקסט אזוי נביאים. יונגע — הנביאים

 דער־ איינצעלנע קיין ניט איז נביא דער נביאים. פון שול גאנצע א
 פארשפרייטע, א שטענריקע, א באוועגונג, גאנצע א נאר שיינונג,
 פאלק. פון לעבן אין ראלע וויכטיקע א אויסגעפירט האס תעלכע

 ביו דן פון כנען, נאנק איבער פארשפרייט זיך האבן נביאים די
 זיי־ ראם עברים. די פון שבטים צעווארפענע די איבעד באר־שבע,

 אין שבטים די פארייניקט האבן וואם ערשטע, די געווען זיי נען
 זיך זיי האבן שבטים, איינצלנע די איבער וואנדערנריק פאלק. איין

 לעבנס־ טיטן שבט, יעדן פון כאראקטער באזונרערן טיטן באקענט
 ויי וואם לידער, די שבטים. די פון באשעפטיקונג און שטיינער

 גאנצן פון אייגנשאפט אן געווארן זיינען נעזונגען, און געשאפן האבן
 עברישן רעם געשאפן זיי האבן ראם שבטים. אלע פון פאלק,
 בראשית חומש אין צואה יעקבס הנביאה, דבורה פון ליד וי עפאם.

ווערק. דאזיקע די צו געהערן

 עפעסאטתנה ניין, ניט נביא צום מען פלענט ליידיקן טיט
 בא־ ניט אבער האט מתנה די ברענגען. געדאדפט אים מען האט

 בא" זיינע אף ווירקינג קיין נעהאט ניט רייר, נביאם דעם שטימט
 אייזלעןאון פארפאלענע די זוכן גענאנגען איז שאול ווען ציונגען.

 דער האט מתנה, א אן פארויסזעער צום ווענדן נעוואלט ניט זיך
 אפערטל זיף בא געפונען שטואלן, טיט גענאנגען איז וואס יינגל,

 האט נביא רער געווען. נענוג איז דאס און שקל, זילבערנעם א פון

17



 אן פון פונקציעם, פארויםזעערם רעם פון $£כעזאנט ניט אזוי ך
^ראקול.

 פ^רוים־ דער וואם רעם, אין ליגט אונטערשייד טיפער רער
 בא־ מאראלישע קיין ניט האט קראפט, מעכאנישע א איז זאנער
 באשטימט, איז צוקונפט די פ$ר. זאגט ער וואם רעם, צו ציונג
 רער אראקול, רער און אויג, נעוויינלעכער רער פון פאררעקט נאר

 ווירקט ער נביא; רער איז אנדערש יע. עם ווייס פארויסזאגמר,
 מענטשנם רעם פון אפהענגיק איז צוקונפט רי צוקונפט, דער $ף

שעשים.
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קיסר. ערשטער דער און נביא דער .111
 אפ= געררען איז צייטן שאולם אין עברים די פון לאגע די

 דרום־ גאנץ איבער געהערשט האבן זיי פלישתים. די פון הענגיק
 די געליטן נאר ניט האבן פלישתי□ די פון כנען. פון מעריב

 אפילו נאר רויבערייען, און אנפאלן פון פארם אין נרעניץ־לענדער,
 געווען זיינען אפרים, און בנימין ווי שבטים, וויכטיקערע אזעלכע

 קראפט די נאר האט עברים די בא פלישתים. די אונטערטעניג
 די קעננשטעלן קענען זיך זאל וואם אווטאריטעט, זיין געקענט

 מלחמה־מענטש. קיין געווען ניט אבער איז שמואל פלישתים.
 באזינן קענען פלישתי□ די אז פארשטאנען, ער האט נביא א ויי

 פארווארפן מוז מען יהוה־פראנט, שטארקן איינהייטלעכן, אן מיט
זנות. שיכרות, אויסגעלאסנקייט, די נעצן, די פון קולט דע□

 געשעפט מצפה, אין פארזאמלט זיך האבן זיי "און
 און טאג יענעם אין געפאסט יהוהן, פאר אויסגעגאסן און וואסער
 האט מען ויען און יהוהן!•.. פאר געזינדיקט האבן מיר :נעזאנט

 א גענומען שמואל האט שלאבט־קרבנות, די ברעננען .געדארפט
 פאר פארברענט איננאנצן אי□ מילך־שעפסעלע, יוננן קליינעם,

יידן". די פאר יהוהן צו געשריען און יהוהן
 מאגערן, שוואכן, אזא אף אפגערופן זיך האט יהוה און

קרבן. ריינעם אבער
 צו־ אין מאמענטן נ*ע געווארן ארייננעטראגן זיינען אזוי

 עברים, די פון גייסט דע□ אויםבילרן אין קריג, צום זיך גרייטן
 שפעטער, אריך געבליבן איז דאס און מלהמה־טעג. שווערע אין
 קריגם־ עבטער אן — שאול געפירט שוין האט מלחמות די ווען

 גערייניקט טאראליש זיך געפאסט, מען האט יעמאלט אריך פירער.
קריג. צום

 ניט כוהנים, די איבער נאר ניט געזיגט האט שמואל און
פלישתים. די איבער אריך נאר פאלק, זיין איבער ,נאר
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 די טיט אנגעפירט שמואל האט יאר צמאנציק און פינף
 כמעט ציים רער פאר איז כוהנים די פון באדייטונג די עברים.

 בא־ שוין איז יהוד. פאדקלענערט. קרבנות די געווארן, אנולייט
 שטרעננער אלמעכטיקער אן וו* עברים, די בא באקאנט און מוסט
 יהוהן. אנעיקענט מען האט יהירה העלדישן אין אפילו נאט.

 האבן יידן די נאך. ווערגט פלישתים די פון יאך דעי אבער
 מאטעריאל קיין ניט אפילו שפיזן, קיין ניט און שווערדן קיין נים
עם רער בעל־מלאבות, קיין נים און מאכן, צו ראם וואט פון

 זיך זיי דאיפן נעווער שט״ינערנע שטוביקע טיט מאבן, דאש זאל
 רעדער אייזן, האבן ראם פלישתיס, די פון אנפאלן די קעגנשטעלן

 שמארבן, וועט שטואל ווען זיין וועט מאם און רייטמענן. און
 בעטן זאל עם רער זיין, ניט אפילו וועט עם אוינן! די פארטאכן

 ניט נביאות, זיינע ניט ירשנען, ניט קענען זין שטואלס יהוהן, בא
נאטען. גוטן זיין

 באשיצן זאל מאס קראפט, די איז ווו מענטש, דער איז ווו
 זוגן טען דארף קרייזן מעלכע אין שבט, וועלכן אין לאנד? די

 זאלן עברים די שבטים, אלע איבער הערשער צוקינפטיקן דעם
!פאיטיידיקן זיי זאל ער און הארכן, אים האבן, מורא אים פאי־

 ער יי ז פין אנפירונג דער אונטער עמון, איז לאנג ניט
 שלאנג" "דער נערופן אומזיסט, ניט האט, טען רעלכן הערשער,
 נים זיך קען אליין נלעד גלעד. יבש שטאט דעי אף אנגעפאלן

 ווי אווי אונמערגעבן, שדן זיך מיל און עטונים די קעננשפעלן
 פון הערשער דעס אבער פלישתים. די בא בנימין און אפרים
 אייביק אף מיל ער מייניק. ראם אין שלאנג, אמתן אן ווי עמון,
 איים• ישראל, פון נאמען דעם באדעקן שפאט און שאנד טיט

 וועלט גאנצער רער פאר אויג, רעכמע די אלעמען בא שטעכן
פחדנות. פון קנעבטשאפט, פון בזיון דעם טראנן טען זאל

ז אומנליק פון ראטעווען וזעט ווער
 מינקעלע יערער אין שלוחים ארויכנעשיקט האט מען און

 שאנד, און אוטנליק וועגן דערציילן הילף, בעמן ישראל, פון
 שבט אין געקוטען איז מען מען און פאר. שטייט עם מאם

 שאול, ער, אין הויף, אין שאולן צו גבעת־שאול, אין בנימין,
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 גע־ פעלד. אין שאף די געפיטערט נעווען, ניט אינרערהיים ראן
 שאול ווען און נעוויין, א נעשריי, א רערהערט פעלר, פון קומען

עמון, פון באלייריקונג די געוויין, פון סיבה די דערוווסט האט
 זיך אץ דערפילט גייסט, נאטם דך אין דעיפילט נלייך עי־ האט

 עברים, די פץ שבטים באזונדערע די פאראייניקן צו קיאפט א
 פון שלוחים די שלאנג. עמונישן רעם קומט עס ווי באצאלן

 ^פגעשיקט אץ הילף פארשפראבן באיויקט, ע' האט גלעד
 פא־ טיילן, צוועלף אף רינד א צעשניטן ער האט אליין אהיים,

 אן מיט ישראל פון שבמים צוועלף רי איבער נאנדערגעשיקט
 פון אומנליק רעם אף אפרופן ניט זיך וועט עם "ווער :אופרוף

 די ׳ד^סזעלבע". ווערן געטאן רינדעי־ זיינע טיט וועט יבש־גלעד,
 צו־ זיך האט מען נעווירקט. האט פאדערונג שטרעננע ענערגישע

עטונים. די צעקלאפם און זאמענגעקליבן
 ז*נע פאראייניקונגס־קראפט, זיין שאילן, פון האנדלונג אזא

 ארויסנע־ איב האבן העלדישקייט, זיין מלחמה־׳פעיקייטן, גרויסע
 מלך א פאר פירער, קומעדיקן א פא' פלאן שמן ער אפן שטופט
 אלע־ פין העכער קא■ א מיט פ$רנעם, הויך, ישראל. איבער

 נעאבט, נאי ניט נעווען ער איז באשיידן, און שטיל דערצו מען,
פאלק. באם נעליבט אויך נאר

 אויסצוזעצן וו$ם געהאט גורנישט אייננטלעך האט שמואל
 איז מעלות פערזענלעבע אלע אויסער סלך. א ווי שאילן, קענן

 א פון ניט יואקשט ער וואם דערמיט, פאהיק געווען נאך שאול
פון שבט, שטארקן איז עם וועלכן א אין משפחה מיוחסדיקער

 אין ער אריסט^קראטיע. אן בילדן שפעמער זיך קען עם וועלבן
 שבט *ננסטן פון פאמיליע. ערד־ארבעטער פראסטער א פון

 איזגעד^רב־ און יהיהן פון קגעכט געט־ייעיי א איז עי בנימין.
 די צווישן אי**נגעפאלן אמ^ל אליין גא' איז ער נביאים, די זאם

"בני־נביאים."
 א פון אירעע נאנצע די געפעלן ניט אבער איז שמואלן

 מיט יהוהן פארבייטן ניט רען ראם היסט קיסר, א פון מלוכה,
 אום* אן אייננעזען רעם אין שמואל ה$ט אלץ, אויסער !קיסר א

ניט רען שמואל ער, האט אים. צו פאלק פון דאנקבאררףט
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 ם,2בארוי וזעמען ער "האט ? לעבן נאנצן זיין זיי נעדינב געטריי
 איז פארוואס רינד?" א אדער אייזל, אן וועטען צונענוטען אדער

 א טיט פארבייטן אים ודיל מען און אומצופדידן אים מים מען
 מען וויל אליין יהוהן שטואלן, — אים נאר ניט און קיסר?

אחק געהאלפן. ניט זאך קיץ אבער האט עם פארבייטן. ראך
 איינגעפו־ שוין צייט יענער צו זיך האבן ארסן, פון נעפאר רער
 גע־ ניט איז עם וועמען פאר ערד־ארבעכער, עברים סך א נען
 די ודו פאסטעכער־ארדנונג, האלב־קאטונאלע די צוגעפאסט ווען

 צופע• און כשפחה דעי־ אין "אלטע" די נעווען זיינען הערשער
 פאראיי־ וועט וועלבער קיסר, דער קוטען מוז עס שופטים. ליקע
 אפילו געהאלפן ניט האבן עם פאלק. איין אין שבטים די ניקן

 פארקנעכמונג, און עקספלאאטאציע רער אך- אנווייזוננען שכואלם
קיסר. דעם מצד קוטען מוז ויאם

געשען. איז עם
קיסר. יידישער דער געווארן איז שאול

 מלוכה, א פון געדאנק טיטן געטאכט שלום האט שמואל
אבע- לאנע. געשאפענער נייער, רער צו צופאסן זיך געמוזט

 ויעט קיסר רער אז מורא, די אומצופרידנקיים, אינערלעכע די
 שטענדיק ניט זיך העט נביא, פארן העבער קאפ די אופהויבן

 באזונדער שמואלן געמאבט האט נעבאטן, יהוהם אונטערווארפן
 אוטנישט און אוטזיסט שאולן צו זיך טשעפעט ער אייפערזיכטיק.

 צו־ געהארבזאמקייט ניט כבוד, זיין פון פארטינדערונג א זעט ער
געפינען. צו שיזער באמת גאר איז ראם ווו דארט, יהוהן

 צו דערנאנגען איז קיסר יידישן א וועגן קלאגג דער ווען
 30.000״ : ארמיי נרויסע א אופגעקליבן זיי האבן פלישתים, די

 ים",. ברעג אפן זאמד וזי פאלק, און רייטער 6000 רייט־וזעגן,
 צע־ ,יונתן העלד דעי זון, קיסרם נייען דעם האט פריער שוין

 נע^ דעם וזעגן האט שאול און פירשט, פלישתישן דעם קלאפט
 צו- זיך האבן עם שבטים, אלע צו שופר טיטן וויסן צו געבן

 און נד פון ירדן, זייט יענעם פון אפילו עברים, די זאטענגעקליבן
מעג זיבן גלגל. אין נעמאבט שאול האט זאמל־פונקט זיין גלעד.
 ברעננען מען ייעט דארס שטואלן, אף ווארטן דארט ער דארף
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 שלאכט. אין זיך ל^זן דערנאך און יהוהן פאר טלחמה־קרבנות די
 גרייפן מער אלץ מינוט; איין קיין ניט לוארטן אבער פלישתים די
 די גלגל. פון ווייט ניט מיכמש, פארנומען שוין האבן זיי אן. ויי

 די אין גריבער, די אין באהאלטן צעלאפן, זיף ויינתן עברים
 דעם צו צו זיך קוקט ווייטיק מיט פעלזן. די פון שפאלטן

 געבונ= טיט זיצן בלייבן אבער מוז קריג, צום איילט ער שאול,
 די ברענגען ולעט ער ביז נביא אפן אויסווארטן און הענט דענע

 וועלכער אויסווארטן, אזא ניט פארשטייט פאלק דאס רבנות. ק
קאטאסטראפע. א צו מאמענט יערער מיט ברענגען קען

 שמואל ראם טעג, זיבן די אריבער שוין זיינען אט נאר
 ניטא, איז ער און ווארטן אים אף זאל מען באשטימט האט אליין

 פון פאלק ראם זיך צעלויפט פארצוזייפלונג אין נעקומען. ניט
 דער קיסר, דער און נאז, אפן שוין זיינען פלישתים די שאולן,
קלאפ נרעסטער דער איז ראם גארנישט. טוט און זיצט פירער
בכלל. מלוכה נייער רער פון קיסר, יונק פון אווטאריטעט פארן

 געקומען ניט און פארשפעטיקט שמואל עם האט פארוואם
באשטימט? האט אליין ער וועלכע טעג, 7 פון טערמין צום

 נעפערלעכן אזא אין נויטיק נעווען בכלל איז צוולאם און
 גאגצע א אף מלחמה אין ארויסטריט רעם אפהאלטן מאטענט

 זאל קריג פון אנפאנג דער אז וויכטיק, אזוי דאך איז !וואך
 עפעם פון ניט און אליין קרינם־באדינגונגען די פון ווערן דיקטירט

כונה! זייטיקער א
 צו בונה פארבאהאלטענע די נעהאט שמואל ניט האט צי

? נצחון דעם שטערן פאלק, באם פאפולער ווערן שאולן שטערן
 צערעמא־ אלע אן פארגעסן געפאר די ניט דען פאדערט

 כדי אנדערן, דעם איינער מוט צוגעבן און אפגעבן כבוד ניעם,
פלישתים? די איבער נצחון דעם זיכערן צו

 מוט, אינערלעכע נאנצע, זיין צוזאמען נעמט שאול און
 גע־ אין זיך לאזן צו כדי יהוהן, פאר קרבנוח די אליין ברענגט

שלאכט. פערלעכן
 אומצופרידענער, אן שמואל, ארוף קומט מאטענט דעם אין

האסטו פארוואם נעטאן? האסטו וואס סטייטש, טענה: א טיט
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מיין אף געווארם ניט
 פון דערקלערוננען וויכטיקע לאגישע, די ניט העלפן עם

 דו — אורטייל: שטרעננער דער פארטיק איז שוין און שאולן,
 קיין האבן ניט תעט מלוכה דיין אנזאג, יהוהם געהיט ניט האסט
 זיין פון פירער א זיין צו הא-צן צום יהוהן ניט ביזט דו קיום,
!פאלק

 אומצו־ אומזיסטער דער צוליב מוט נעפאלענעם א טיט
 אין אתעק יונתנען טיט שאול איז נביא■ פון אים טיט פרירנהייט

 געבליבן אינגאנצן זיינען העלדן דרייסטע הונדעיט זעקם קריג.
 און העלרישקייט אויסערגעתיינלעכער דער צוליב שאולן. בא

 די איינגעגעבן. קריג דעד זיך האט יונתן פון מלחטה־טאלאנט
 נייע די פאיפעסטיקט שאול צעקלאפט. מען האט פלישתים

 אדום, עמון, מואב, איבער—פלישתים, די איבער נאד ניט מלוכה,
 פון יידן די ראטעוועט קיסר, נייעי" רער זיגט אומעטום עמלק,

און מוט געהאט נאד האט עם וועד פיינט. געפערלעכן זייער
 ארום־ זיך האבן טענטשן דרייפטע אלע העלרן, אלע פעסטקייט,

און מלוכה, נייע די באשיצן און בויען צו שאולן, אדום נעקליבן
גליקלעכע. א באמת זיין צו שיינט לאגע די

 א מיט שאולן צו קומט ער ניט. רוט אבער שמואל
די זיינען פאלק יהוהם פון פיינט היסטארישע די באפעל. נייע□

 ארומנעוואנדעיט נאך האבן עברים די ווען עמלקים. ווילדע
 בארויבן, און באפאלן זיי עמלקים די פלענן מדבריות, די איבער

 ניט פעסט, געווארן איי עברים די פון לאגע די מען איצט, און
 פארוויסט עמלקן, שלא; און "גיי באפעל: א שאולן שמואל אפ

 טויט האבן, רחמנות קיין אים אף זאלסט האט, ער תאם אלץ
שעפם". און אקס פרוי, און מאן אלט, און יונג

 באפעל. נביאם דעם אויסצופירן נרייט גלייך איז שאול
 פון געהאלטן איצט, ביז זיף, האט וואס יהודה, שבט דעי אפילו

 צע־ אינגאנצן האט מען קרע. דעם צו געקומען איז דערתייט,
 עמלק, פון קיסר דעם פאלק, ראם אויסנעהרנעט עמלק, קלאפט

 נעבראכט קייטן אין נעשמידטן א מען האט אגג, גרויזאמען דעם
 שעפסן, און רינדער בעסטע די מיט צוזאמען לאנער יידישן אין
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 פאררר^סן האט פאלק רעם פאימאגט׳ האבן עטלקים די וואם
 געווען איז וועלכער שאול, און נוטס און ה^ב אזא אומצוברענגען

 צו ווי פארשטאנען אויך האט שונא, קעגן מוטיק און העלדיש
 האט ער געפילן. נוטע זיינע אכטן צו ווי פאלק, טיטן זיך באניין

 און יהוהן קעגן אוטגעהארכזאטרףט קיין דעם אין איינגעזען ניט
 און ווונטשן זיינע אין פאלק דעם נאכגענעבו אין שמואל נביא זיין

 באגאנ־ שאול את אויגן די אין אבער שמואלן פאר פאדערוננען.
טויט־פארברעכן. א גען

 אנשטאט און נביא, רעם באנריסט קריג, פון קומט שאול
 פאר "וואס בייז: שמואל אים פרענט קבלת־פנים, פריינטלעכן א

 פאר־ שאול ראם? איך הער רינדער און שעפסן פון שטימען
 דאם אז געפארערט, אזוי האט פאלק דאם אז זיך, ענטפערט

 פון שאף. די אומצוברעננען אומזיסט נעהאט רחמנות האט פאלק
 אזא אבער יהוהן. פאר קרבנות ברענגען קענען מען וועט יי ז

שמואלן. מער נאך דערצארנט ענטפער
 שמואל, פרעגט יהוה, בעסער דען פארלאנגט וואם —

 זיין הארכן אדער קוילענען׳ און פארברענען אים פאר זאל מען
 פעטס די ווי טייערער, אים פאר איז פארשטענדניש דאם ? געבאט

שעפסן! פון
 דעם צארן אין אריינגעבראכט האט ער אז זעט, שאול

 אנער־ ער אויסוועג. אן געפינען גרטן טיט וויל און נביא בייזן
 ניט זיין, מוחל אים זאל מען בעט ער שולריק, פאר זיך קענט
 זאל נביא. טיטן קיסר צווישן קריג עפגטלעבע קיין דערפון מאבן
 פון לייט נרויסע די פאר קיסר דעם פארשעמען ניט נביא דער

ישראל.
 און שטואלן. פון הארק די איז אבער שטיין א ווי הארט

 אן כאפט זיך, בעט שאול אים. פון אפ זיך ער קערט עפנטלעך
 פ^לע די און מאנטל נביאישן זיין פון פאלע רער פאר שמואל

 יהוד• האט צעריסן אז באווייז, אוטגליקלעכער אן זיך: צערייסט
 בעסערן א אנדערן, אן אוועקגעגעבן און יטאולן פון מלוכה רי

אים. פון
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 נענומען האט וואס ^רעמער, דער נעווען עמואל איז אזוי
 נביאים די זיינען עפעמער אויך מראן. קיסרלעכן דעם וואקלען
 מלכות אין איבערק^רקניען עטענדיקע די פון נעמה די געוו^רן
יעראל.
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 דודם אין נביאים די פון אנטייל דער .17
שאולן. קעגן בונט

 אופ־ האט יהירה שבט פון דוד וואס אופשטאנד, דעם אין
 דער צר. דורס אף געווען נביאים די ויינען שאולן, קעגן געהויבן

 באגלייט האט קינדער", "נביאישע שמואלם פון איינער גד, נביא
 א געווארן שפעטער איז און קאמף זיין פון ט^ג ערשטן פון דודן

 איז אליין שמואל אלטער דקר אליך אבער רודן. בא הויף־נניא
 געשיכטע. גאנצער רער אין צושויער שטומער קיין געווען ניט

 האט וועלכער רער, געורען שמואל איז פאלקס־מעשהלע איין לויט
 פאסטעך א געווען נאך איז ער ווען מלך, א פאר דודן געזאלבט

שאף. טאטעם ויין בא
 פאר־ שאולם קענן שו״ן א געפונען דוד האט שמואלן בא

 נביא אלטער דער שמואלן. בא באהאלטן זיך האט ער פאלנונגען,
 פון ווייט רמה, אין אינדערהיים זיך בא געלעבט יעמלט האט

 מיט איז שמואל דוד, צולויפן נעקומען איו אים צו הויף. קיסרלעכן
 האבן ויי אדום רמה. לעבן דערפל דערביייקן א אין אוועק אים
 געלעבט דארט און קינדער" "נביאישע די ארומגעקליבן נאך זיך
 ווען אופשטאנד. פון פערים די געשפינט דארט פון נביאים, ווי

 דודן. ברעננען געשיקט ער האט דערוווסט, דערפון ויך האט שאול
 שלוחים די און באגייסטערונג, יהוהם געווען איו אנשטעקנד אבער
 די צווישן אריינגעפאלן אליין אוץ שליחות זייער אן פארגעסן האבן

 פארטיע צווייטער דער מיט געטראפן האט דאסזעלבע נביאים.
 נאקע־ דודן. נאך אליין שאול גייט יעמלט שאולן׳ פון געשיקטע
 גאנצע א און טאג גאנצן א נביאים, די ווי ער, פאלט טערהייט

פרעגן: און זיך וזונדערן ארום, שטייען מענטשן נאכט.
 דאם האט מאמענט דעם ")אין ן נביאים די צו שאול קומט "ווי

געוווסט, האט מען ווייל איראניע, אויך זיך אין פארמאגט ווערטל
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 דערוזי׳יל שוין זיך האט דור ו^בער שאולן(. גראבן נביאים די אז
אנטלאפן. איז און ארויסגעמאכט

 וואם הילף, מאטעריעלער דער אין נאר ניט אבער ג*ט עם
 שטייט געשיכטלעך וואם נאכמער דודן, געגעבן ה^ט נביא דער

 אוגטער־ מאראלער דער אף גייט עם פראגע־צייכן, א אונטער עם
 דעם געשאנקען האבן נביאים די וואם אווטאריטעט, און שטיצונג

 דורן מוט רעם געגעבן ה^ט וועד אינדעראמתן, בונטאר. יונגן
 געגעבן האט וועד קעניג? "געיאלבטן" אפן האנט די אופהויבן

 אויגן די אין אווטאריטעט נויטיקן דעם רויבער ראמאנטישן רעם
ז באפעלקערונג? טייל קליינעם א פון כאטש

 די מיט זיך פארבינדן צו דרייסטקייט די געגעבן האט ווער
 עמונים, און פלישתים די טיט עברים, די פון שונאים גרעסטע

שאולן? פון קרוץ די צוצונעמען כדי נאד
 אפגע־ זיינען וועלכע נביאים, די געווען זיינען ראם —

דודן. נעשטיצט נאמען יהוהם אין און שאולן פון טראטן
 "דיפלאמאטיש", מער ערלעך, אזוי ניט געווען שאול ודאלט

 האבן ראם ווי אזוי נביאים, פאלשע קאסטע א נעשאפן זיף און
 געראטעוועט אפשר ער וואלט הערשער, שפעטערדיקע די געטאן

 געווען נביאים די זיינען אבער איצט מראן. רעם משפחה זיין פאר
 און טריישאפט דורם פון סיבה די ליגט דא און צד דורס אף

 רעד פון יואל ק דער איז רא יהוהן, איבערגעבנקייט קנעכטישע
פאעזיע. דורם פון אויפררוק

 שמואל איז שאולן, קענן בונט דודם פון ברען רעכטן אין
 איז בונט פון אויסנאנג אפן אויך אבער ווירקונג זיין געשט^רבן.

 ער אז קלאפ, מאראלישן אזא שאולן געגעבן האט שמואל גרוים.
מעלאנכאליע. א אץ אריינגעפאלן אפט פארלארן, זיך האט

 גע־ וויכטיקע אלע מיט פארבונדן ענג איז לעבן שמואלם
 בוהן באם הילפם־יינגל א פון אנגעהויבן צייט. זיין פון שעענישן

 ער נביא. א פון מדרגה דער צו אויסגעוואקסן שמואל איז עלי,
 געשיינט האט וועלכער שילה, פון חורבן רעם איבערגעלעבט האט

 דערצו האט שמואל אבער יהוהן. פון חורבן א זיין צו לכתחילה
 נייעם א באשאפן נביאות, די אופגעלעבט ה$ט ער רערל^זן. ניט
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 ארתאריטעט דעם צעשטערט פאלק, באם נביא פון אווט^ריטעט
 אייננעפלאנצט שילה, אין געהאלטן זיך האט וועלכער קרבנות, פון
 נע־ זייער פון איינהייטלעכקייט, פון באוווסטזיין ראם שבטים די בא

מדבריות. די איבער וואנדערן מיינזאמען
 קיסרטום דאם נעווארן את כנען אין עברים די בא ווען

 העכער זיך און יהוהן אוועקגעשטעלט שמואל האט אומפארמיידלעך,
 געהארכזאמקייט, בלינרע קיסר פון נעפאדערט מלוכה, דער פאר
 ער האט שאולן, מיט זיכער ניט דערפילט זיך האט ער ווען און

טר^ן. פון אראפנעוו^רפן אים
 נביאים, פון טיפ דעם זיך פאר טיר זעען אלץ דעם אין

 השפעה נרעסטע די געהאט י^רן הונדערטער שפעטער האבן וועלכע
געשיכטע. יידישער רער אין
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הויף־נביאים. די

גד. און נתן .1
 דערשיינונג וייכטיקסטע די געווארן איז מלוכה ע ריש יי די

 עמלק אדום, עמון, פלישתים, פאר פאקט גרויזאמער א כנען, אין
עברים. די פון שכנים אנדערע און

 דור, דערזעלבער המלך, דור שטייט מלוכה דער פון בראש
 די געפילט לאנג שוין האבן פייל, שארפן און שווערד וועמעם

 העלדיש־ וועמעם פון לייב, אייגענעם זייער אף פעלקער ארומיקע
 מען ווו בנימין, שבט אין אפילו קייט. און קינד דערציילן עם קייט
 אין הויף צום קרובהשאפט די פארגעסן נעקענט ניט לאנג ה$ט

 און קריג איגערלעכער דער פון מיד שוין מען איז צייטן, שאולם
קיניגן. דודם פון געדאנק מיטן געמאכט שלום

 ער לויבט וועמען דוד! קיניגט נאמען וועמעם אין אבער
 שלעכטע אין זיך ער ווענדט וועמען צו נצחונות? זיינע פאר

 דורם. פעסטונג שטארקםטע די איז יהוה יהוהן. צו — !צייטן
זייערע און פעלקער פרעמדע ער פארניכטעט נאמען זיין טיט

 פארווירקלעכט. איז אידעאל שמואלם קאנקורענטן. יהוהס געטער,
 דער מיט אומצופרידן זיין צו וואס ניט איצטער האט נביא רער

 קנעכט. יהוהם נעטרייסטער רער איז מלך דער פארקערט, מלוכה,
דורך פים די מיט צעטראטן לינן יהוהן פון פיינט די

 געבליבן, ניט אייננטלעך איז נביאים די פאר מלך. דעם
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 אויסגעעעפט, זיך האט באנייסטערונג ז*ער מאן. צו וואם
 נייע קיין לעבן. טאנ=טעגלעכן זייער צו אומגעקערט זיך האבן ז*

 געבליבן זיינען נתן און נד נאר אנגעקומען, ניט זיינען נביאים
 האבן זיי פריינט. נוטע אלטע זיינע זיינען זיי דודן. טיט הויף אין

 נעווען נאך איז ער ווען פיין, און צרות די אים טיט געטיילט
 אויגן די אפן זיי האלטן איצט אריך אבער שאולן. פון פארפאלגט

ווענן. יהוהם אין גיין זאל אלץ היטן, און
 אין נאר ניט טעמפעראמענט, ברויזנדער א איז אליין דור

 עיאטישער זיין לעבן. פערזענלעכן אין אינטים, אויך נאר מלחמה,
 רער ניטא איז עם און נרוים איז פרויען צו תאוה זיין באטריב,

איינהאלטן. קענען אים ז^ל וואם צאם,
 שייגע די דאך אפן ער דערזעט זומער־אוונט קילן א אין
 מיאוסע א אפ נאך מוט און איר ער באהערשם באלר בת־שבען.

 קרינם" אין שטעלן אים הייסט ער מאן: איר מיט ארבעט שטיקל
דערהרנענען. אזוי אים און פייער

 א פון בילד םימפאטישן א ניט תנ״ך פון כראניקער דער
 מאן דער החתי, אוריה פון ארמיי, דודם אין אפיצער העלרישן

 דור נעזינדיקט. האט דוד וועמען מיט בת־שנע, שיינער רער פון
 אוריהן נערופן און זינד פון פאלגן די באהאלטן געוועלט האט

 שטוב אין זיך צו אבער נעקומען. איז אוריה פראנט. פון אהיים
 נידלעך אין זיינען קאטאנריר דער ארט*, "די — געגאננען ניט
 האט דוד וזען אפילו און י" אהיים זיך צו רוען ניין ויעל איך און
 וזעגן בארוף, זיין ווענן פארגעסן ניט אוריה האם אננעשבורט, אים

 צע- אזוי און אריין, ניט שטוב אין זיך צו איז און חברים זיינע
 גערופן זיך אף און זינד די פאררעקן צו פלאן דודם שטערט

טויט. דעם
א אין אומנאטערקט פארניינענאנגען וואלט עפיזאר אזא
אבער פארברעכנם. אזוינע טיט ווימלט עם ווו הויף, קעניגלעכן

 עולה, די און דורן אף דונערט און נתן הויף־נביא דער קומט דאן
אפנעטאן. האט ער וואם

 גע־ האבן "עם משל: א מיט דערווייט פון אן הויבט נתן
 האט ארעמאן דער רייכער. א און ארעטאן אן שכנים, צוויי לענט
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 אוך נעהאדעוועט האט ער וועלכע שעפעלע, איינציק איין נעהאט
 נעהאט האט רייכ^ד דער טאכטער. איינענע אן ודי נעהאט ליב

 צום ויען און רינדער. פעטע שעפםן׳ בהמות׳ סטאדעם גאנצע
 איינציקע דאם נענומען ער האט גאסט, א געקומען איז רייכן

נאסט. רעם נעווען מכבד און געקוילעט ארעמאן, פון שעפעלע
 ריב־ העכסטער דער גלייכצייטיק איז וועלכער קיסר, רער

רייכן. דעם מישפעטן דארף טער,
 שטרענג און עולה רער פון אופנעקאכט איז נעוויסן דורם

פארברעכער. אזא פאר טויט־אורטייל א : משפט זיין איז
 דער דאס איז ער אליין, ער איז אבער פארברעכער דער

אוריהן. בא שעפעלע איינציקע דאם צונענומען האט וועלכער רייכער,
 רייכנם דעם נמשל, פארן שתאכער אפילו איז משל דער

 פארברעכן.. דודם לגבי קלייניקייט א איז שעפסעלע דער מיט זינד
 פאר־ דודס ווייכער מאכט ער אין הויף־נביא א נתן איז פארט

 טיטן ניט זיך באנוגנט און נביא א איז ער אויך אבער ברענן.
 דערמאנט ער קאפ, דודם אף שוועבל און פעך שיט ער משל,

 נעזאלבט דיר האב יהוה, "איך, :סארנאננענהייט נאנצע זיין אים
 שאולן פון נעראטעוועט דיר האב יהוה. איך, יידן, אף מלך א פאר
 האסטו איצט און פדויען, ז*נע הויז, זיין אוועקנעגעבן דיר און

 פערזעג־ א פאר אן דאס נעמט יהוה !״ פארברעכן אזא אפנעטאן
 משפט פון נאט רעם אים, קענן פאראכטונג א פאר עולה׳ לעכער

נערעכטיקייט. און
 צונעדעקט באהאלטן, שטילערהייט, געזינדיקט ה$ט דור

 נעמען וועם יהוה, אבער, ער נאנט, רער פון שטילקייט דער מיט
 פוי ליפט דער פאר ישראל, נאנק פון אוינן די פאר נקמה

זון. רער
 תשונה פיט פול דערשלאנן, פאראליש צעבר^כענער, א

 שליח, יהוהם פאר נעשטאנען קיסר יידישער דער איז חרטה, און
נביא. פארן

 —ראלע נביאישע זיין בא נתנען מיר באנעגענען אמאל נ^ך
 אוים־ פרן' צייט די ז^פציען בית־המקדש, דעם בויען דערל^זן ניט

כוהנים. און קרבנות פאר צענטר א בויען
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 נאמען זיין נצחונות, טיט זאט עלטער רער אף איז דוד
 פעלקער. ארומיקע אלע בא נאד יהודה, אין נאר ניט קלינגט

 און לאננן זיין פון פרוכט זיסע און פארטיקע די שניידט ער
 די פאלאצן, און שטעט אויסגעבויט האט ער קאמף. שווערן

 בארג אפן ירושלים, אין אריבערגעפירט ער האט הויפט^שטאט
 עם רופט מען און אויסגעבויט טורעם א זיך ער האט ציון

טורעם". ;/דודם
 זיף קלייבט ווו ארון? זיין ? יהוה זיך געפינט ווו אבער

 נע־ איז יהוה—יהוהן? פאר קרבנות ברענגען פאלק ר$ם צוזאמען
 די פון פלישתים, די צו שילה פון ארום וואנדערט ער ונד,

בית* אין אפרים, און בנימין פון דערפלעף די איבער פלישתי□
 צעווארפן זיינען הייליקייטן די נבעה. נוב, קרית־יערים, שמש,

 מלוכה, רער פון ©ונקט צענטראלער דער אז באשליסט, דוד און
 דארף יהוהן.ירושלים פאר ארט אן זיין אויך מוז הויפט־שטאט די

 גרויסע אוועק שענקט דוד הויפט־שטאט. יהוהם קודם־כל ווערן
 גאלד,א )בכר( וואג טויזנט הונדעיט—בית־המקרש פארן יייכקייטן

 אל״ן, צאל. אן טענענבוימער שטיינער, טייערע זילבער, מיליאן
 אין עמונים עמלקים, פלישתי□, די בא צוגענומען האט מען וואם

 הויז. יהוהם פאר ווערן אפנעגעבן וועט מלהמות, פיל־י^ריקע די
 קענטענישן טעכנישע הויכע די ווערן אויסגענוצט וועלן בויען צו□
באציוננען. נוטע אין איז דוד וועמען טיט פעניקיער, די פון

 זיין ארוף לייגט און נתן נביא דער קומט מיטאמאל און
 אידעע דער צו קאלט בכלל זיך באציט נביא, דער עי־, וועטא.

 מעמפל,. דער נאר ניט וויכטיק איז אים פאר בית־המקדש, א פון
 וואם מענטש■ דער אים, בויט מען וועלכע מים מיטלען די נאי
 איז ער — דורן אף פלעק א נעפינט נביא רער און אים. בויט
!פארגאסן בלוט האט ער :בית־המקדש רעם בויען צו ווערט ניט

 נייער א באמת איז בלוט שונאם צום באציונג מאראלע אזא
וועלטי אלטער רער אין געדאנק נביאישער

 אן נ$ר איז בלוטפארניסן פון מאטיוו רער אפילו אויב
 אריינגעלייגמ איז אויפרייד אזא וואס וויכטיק, אויך איז אויסרייד,

מויל. נביאם אין
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 די אם צים אפ, לייגט וואם דאזיקער, דער איז נביא >ר ו
 דער איז יהוה כוהנים. און קרבנות פאר צענטר א פון צייט

 געלעכט האבן טענטשן די ורען דעטאלט מדבר׳ פון נאט אלטער
נעצעלט. א טיט באנוגנט זיך האט ירוה, ער, אויך און נעצעלטן אין

 רעם אונטער זיך ווארפם דור הערשער אלטעכטיקער רער
 און קיסרלעכע זיינע קעגן בפירוש איז ראם הגם נביא! פון ווילן

 פא* שטארקער דאך וו^לט בית־המקדש דער מלוכה־אינטערעסן.
 אופגעהויכן וו^לט מלוכה, איין אין שבטים באזונדערע די ריניקט

ירושלים. הויפט־שט^ט נייער רער פון באדייטונג די
 רערנענ" אים האט ער נביא. מימן גוט דוד לעבט בכלל

 אפגעטויט דערטיט און הויף־טענטש א פאר אים נעמאכט זיך, צו טערם
 זיין נביא רער אפילו אים דערטאנט געלעגנהייט א בא גיפט. זיין

 ישע ד יי די איבער הערשער א נעווארן לוטם א פון—פארגאנננהייט
 אראפ, גלייך זיך לאזט דור גרויזאטער רער אבער —שבטים!

שעפסעלע. א ויי ווייך ווערט שולדיק, פאר זיך ^נערקענט
 ער הויף. קיסרלעכן פון דיפלאפאט רער אויך איז נתן

טראן. דורם פון יורש רעם כאשטיטען אין ראלע א שפילב
 קינדער טיט ווייבער פאטיליע גרויסע א איבער לאזט דור

 ל$נ־6פאר א איז שטארבן זיין פון צייט רער צו לאגע די און
 אדוניהו, זיינען; שטול דודם אף פרעטענדענטן גרעסטע די סערטע.

 צו" בת־שבען, פון זון דער שלטה, און חנית, פון זין דער
דורן. נעשטראפט ביטער אזוי אטאל האט נתן וועטען ליב

 נתן און צדדים קעטפנדע צווי אף זיך צעטי׳ילט הויף דעו־
 געצנדינע־ א פון זון דעם אדוניהון, קעגן זון, כת־שבעם פאר איז
 קומען צו צייט די נישט ס׳איז גוססט, אליין דוד וי• פו שעו די

 אן נל*ך נתן דריקט הויף־טענטש אפתער אן ווי און טענות, טיט
 דודן שטארבנדן צום אונטער שיקט ער פרוזשינע: נויטיקע די

זון. איר פאר בעטן בת־שבען פרוי נעליבטסטע זיין
 און פארויסזעער פון סינטעז רער העלזעער, רער החוזה, גד

 טריט ערשטע זיינע פון דורן באנלייט האט וואס דער, איז נביא,
 חבר, נעטרייער א ווי יארן. לעצטע די ביז שאולן טיט קאמף אין

 זיין טיט עצה, זיין טיט און אוטגליקס־מאמענטן אין ער קוטט
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 צוו* וועג. ריכטיקן רעם נעפינען דודן ער העלפט ווארט, נעטליך
 אין אלץ ראם און רודן, העלפט ער ווי גרן, מיר באנענענען מאל

 קיין ניט טיר געפינען נתנען, בא ווי אים, בא אומגליקם־מאמענטן.
 נעהאט ניט זיי האבן פאלק טיטן פאלק. צום דירעקט ווענדונגען

 אירעע רער טיט געטאכם שלום אינגאנצן האבן ז* טאף צו ■וואס
 איצט איז אופנאבע קיםר.ז*ער פון פעחאן רער טיט און מלוכה א פון

 עם ווען יהוהן. און קיסר צווישן באציונגען נעטרייע איינשטעלן
 פון אראפ ניים קיסר רער וזען געפאר, א צרה, עת אן אן קוטט
העלפט. פארריכט, און נביא רער קומם רעמאלט וזעג, .גליכן
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דער־ אין אנטייר אחיהם נביא העם •11
מלוכה. הורם פון שפאלטוננ

 אויסגע־ שפיז און שווערד טיטן האט דוד ווי דעה, נאך
די אנגעקומען איז יהודה, מלכות פון לאגע נוטע די קעמפט
 ירושלים ווען צייט, די המלך, שלמה פון צייט גאלדענע און שטילע

 אויסגעבויט האט מען ווען פאלאצן, מיט געווארן אויסנעפוצט איו
בית־המקדש. רייכן שיינעם דעם

 שלמהם אין — נביאים? די געווען דעמאלט ויינק ווו
 ד^ם גענומען. ניט אנטייל קיין נכיאים די האבן גלאגץ־פערי^ד

 בא פריער. ן פ פרוכט רייכע די שניירן פון צייט די געווען איו
 איו בית־המקדש דער נביא. דער שטענדיק פעלט ארבעט 'דער

 ער וועלכע מיט פאלאצן, שלמהס פון איינעד נעווען לכתחילה
 א מיט צוזאמען ירושלים. הויפט־שטאט יוננע די געפוצט האט

 פאלאץ א געבויט אויך ער האט מאכטער פרעהס פאר פאלאץ
יהוהן. פאר

 וועלכע געדאנקען, געטלעכע אבסטראקטע מיט רעדע די
 דער צו געהערט חנובת־הבית, בא ברעננט ותנך־רעדאקטאר דער
 שול*( צווייטנם דעם ישעיהו פון נביא א צו בבל גלות פון צייט

 וייער און ארוים, אבער שווימט צייט יענער פון נביא דער
 צעפוילטקייט אינערלעכע די ארוים זיך ווייזט עם ווען אקטיוו,

 פאר פאלאצן די בית־הטקרש, דער גלאנץ־פעריאד. שלמהם פון
 כנען אדום, עמון, מצרים, פון פרויען שלמהם פילצ^ליקע די

 פאר־ שלמהם ארבעט. און מי אפך פאלק דעם $פגעקאםט ה^בן
 נרויסע רייסן ואל מען דערצו, געבראכט האט לעבן שוועניערישער

וואם די, איבער געפאכעט האבן ריטער די און פאלק פון צינון

 מלכים. ספר באנד, צווייטער <<,הקדש לכתבי *מבוא בערנפעלד: ז, ♦(
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 העלרישער רע* צאלן. געקענט ניט און נעיועלט ניט האבן
 אנטלויפן געמוזט האט נבט, פון זון רער ירבעם, פאלקם־פריינט,

 פון אחיה נביא דער געוווסט אבער האט אים פון מצרים׳ אין
 ירבעם. נעווען איז עם ודעלכן פון אפרים, שבט זעלבן פון שילה,

 אים ער טרעפט אט און העלדישקייט, ירבעמם פון ווייס ער
 אחיה ניט, זיי זעט קיינער שטאט. אויסערן פעלר, אין אמאל

מאנטל. נביאישן נייעם זיין אין פארוויקלט איז
 טייל צוועלף אף י ביד נייעם רעם זעסט ירבעם! האלט —

 צוויי איבעריקע די און דיר, פאר חלקים צען אים. איך ריים
!הויז דורם בא בלייבן וועלן

 וואם סימוואל, דעם בילד, לעבעדיקן דעם מיר האבן דא
ליב. אזוי האט נביא דער

 ניט נעווארן קינינין שלמהם מער אלץ איז ווייטער וואם
 רער געווען ׳נאטור רער פון איז שלמה נביאים. די הארצן .צום

 בא־ האבן עשתרות און בעל פון קולטן די געצנדינער. אמתער
 אלץ האט שטייערן־לאסט דער ירושלים. אין פרייהייט קומען

 די צוגעקומען איז אלעמען דעם צו פאלק. ראם נעדריקט מער
 יהודה. און אפרים צווישן ירושלים, און בית־אל צווישן קאנקורענץ

 זיינען איצט יהודהן, פאר רייכער און גרעסער אפרים איז פריער
 אפרים אין קנאה די יהודה־לייט. די הויף פון מקורבים אלע

 ירושלים, אין אויסגעבויט איז בית־המקדש דער זינט גרוים. איז
 וואקסט ירושלים לאנד. עקן אלע פון יידן די אהין דך קל״יבן

 כנען. אין שטעט גרעסטע די פון איינע שוין איז זי טאג, פוי
 פון אריסטאקראטיע באזונדערע א נעבילדעט רארט זיך האט עם

איבעריקע די פון יידן די אף קוקן וועלבע כוהנים, און הויף־לייט
נויטיקייט די קלאר אח אלעמען בא אויבן־אראפ. פון ישבטים

דער מלוכה. באזונרערע א בילדן און יהודה פון אפרים אפצורייסן
— גוף דער נביאים, די זיינען בונט דעם פון נשמה די •גייסט,

ברייטן א געפונען האט אידעאל זייער ירבעם. העלר דער איז
 פאר מורא די און אכטונג די נאר שבטים, אלע אין אפקלאנג

אופשטאנד. פון צייט די וויילע א אף אפגערוקט האבן שלמהן
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 אפן און אויגן, די צונעמאבט האט שלטה אבער נאר ווי
 דער איז רחבעם, זון יונגער זיין אוועקנעזעצט זיך האט טראן

 פון אומגעקערט גלייך זיך האט ירבעם אויסנעבראכן. אופשטאנד
 פון אפגעריסן אופשטאנד, פון בראש זיך נעשטעלט און מצרים
 די אפגעשוואכט. אייביק אף איז הויז דודם שבטים צען יהודה

מלחמות. שטענדיקע זיך צווישן פירן הויפן צוויי
 קאטף אין געווארן אריינגעצויגן נביאים די אויך זיינען

 אין וואם מענטש, נעטלעכער דער שמעיה — הויפן? די צידשן
 ער קרע. רעם אפגעהאלטן אנפאנג פון האט יהודה, אין געווען

 געדאנק מיטן מאכן שלום זאלן יהודה אין אז געווירקט, האט
 איז ד^ם אז געואנט, האט שליח יהוהם צעטיילונג. דער פון

 די אומזיסט איז אזוי, אויב און ווילן יהוהס מיט געוו^רן געטאן
מלחמה.

 צוויי* דער רעוואלוציע, די אנגעפאנגן נביא איין ה$ט אזוי
 •3טי רעכענען זיך זאל מען מיטנעה^לפן פיקסירט, איר האט טער
פאקט. א טיט ווי איר,
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 נאציאנא־ דער פאר קעמפער די
אפרים. אי• רעוורלוציע לער

 אין לאגע די אץ הנביא אליהו .1
ישראל. מלבות

 נביאים־ דער אין שול באזונדערע א שאפן אלישע און אליהו
געשיכטע.
 דער" דערהויפט הויף־נביאים די פון אש שארף זיך טיילן ויי

 רער קעגן רעוואלוציאנערן אויסגעשפראכענע זיינען זיי וו$ם טיט,
 קיי־ דער וואם בעל־מעלקארט, פון קולט קעגן מאכט, הערשנדער
 ישראל. מלכות אין איינצופירן געשטרעבט האט הויף זערלעכער

 האבן זיי וואם דערמיט, אנדערש נאך זיי זיינען הויף־נביאים די פון
 און נויטן די מיט אפט פאלק, פראסטן איינפאכן מיטן טאן צו

מענטשן. איינצעלנע פון ליידן
האבן וו^ס נביאים, יונגע דאזיקע די פון פאטער דער

 שטח דער איז געב., קר. פאר יארהונדערט ־טן9 אין געלעבט
הנביא. אליהו — יהוהן פאר קעמפער רעמדיקער

 יידישעה דקר פון העלד אייביקער דער אזוינער איז ווער
!לעגענרע

 דאם אדער שטריכן, רעאלע פ׳איז וועלכע זיך אין ער האט
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 אף היינט ביז נא־ ווירקט וועלכע מעשהלע, שיינע א נאר איז
 נביא איינציקער דעי דאך איז ער — !פאנטאזיע יידישער רער
 ־׳,נא שאפן, זיין טיט נאר ניט אומשטערב^עך געבליבן איז תאם
 פרומער, גומער, אייביקער, אן ווי פערזענלעכקייט, זיין טיט אויך

ווונדער. אלטיטשקער
 פין אויסגעמעקט האט לענענרע די אז כאראקטעריסטיש,

 וו$ם שטרעננקייט, שא-פקייט, שטורם, דעם פערזענלעכקייט אליהוס
 רער זיך. אין האט אליהו, נאמען טיטן נביא, היסטארישער רער

 ווי אלטיטשקער, גוממוטיקער אזא גארניט איז נביא היסטארישער
 בעל־ די ער קוילעט הענט איינענע די טיט לעגענרארער. דער

 קייזער פארן יהוהן. ?2 שטורם־ווינט א ווי קומט ער נביאים,
ויערן. ניט זיך קען ער ויעלכן פון פיינט, בייזער א ער איז אחאבן

 קאטף זיין העלד, א נביא איינציקער דעד אבער איז אליהו
 פאלק, דאם און געפערלעבע א איז לאנע זיין העלדישער, א איז

 לע־ זיין פאר אויסגעקליבן אים האט העלדישקייט. ליב האט תאם
העלד. אייביקן גענדארן

 קר. פאר יאיהונדערט, ניינטן צום ה. ד. צייטן, אליהום צו
 זון. עמרים אהאב, יש־אל מלכיה אין געקינינט האט געב.
 קרינם־ דער דינאםטיע דער פון נרינדער דער געיוען איז עטרי

 שומרון׳ אין רעזירענץ נייע א אויסגעבויט זיך האט עטרי פירער
 פי־ צו נעענטער צפון־מעריב צו הויפט־שטאט די געגעבן רוק א

 די און הויפט־האנדל, דער נעגאנגען איז עם וועטען טיט ניקיע
 מלבות פון צענטר דעי" שטענדיק אף געיוארן טאקע איז שטאט

ישראל.

 געווארן. גרעסער נאך יש־אל מלכות איז צייטן אחאבם פאר
 די נצחון. אחאבם טיט פאייענדיקט זיך האבן ארם טיט מלחמות די

 פאנאנ־ זיך האט גרויס און שיין אויסגעוואקסן, איז שומרון שטאט
 פרוכמבאדע טיט ארומנערינגלט בערג, אף שטאט נייע דערגעשפרייט׳די

 פרינצעסין פיניקישער דער טיט נעהאט חתונה האט אחאב טאלן.
 בוהן א געתען פריער איז ראם את־בעל, פון טאכטער א איזבל,

 טיאן. פיניקישן דעם פארכאפט דעינאך און צוד פון בעל באם
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 *צוו די דערנעענטערן געצילט פאליטישער: א געווען איז שרוך רער
 אין רעפענרנג רער צידון. און שומרון פיניקית און אפרים טלוכות

 פרוי קלוגע ענערגישע אן געורען איז איזבל ריכטיקער, א ■געווען
 באהערשט אינגאנצן כל קורם און כאראקטער הערשנדיקן א מיט
ישראל. פון קיסר רעם מאן, כאראקטערלאזן און טטמוטיקן איר

 איז צייט יענער אין באפעלקערונג דער פין איינטיילונג רעליגיעזע די *(
 די אן גע־זאלטן זיך האבן פויערים די פאלק, פראסט דאס (1 אזא: גערוען אומגעפעי־

 דן אין אל בית אין קעלבער די עלעמענטן, יהויסטישע מיט געמישט בעלים. היימישע
 היסטארישע פאר גערעכנט האבןזיך קעלבער קולט. דעם פין געצן געווען זיינען

 גע• זיך האט באפעלקערונג דער פין שיכט דינער א (2 יהוהן. פין אייך אפגעטער
 דעם איינפירן געגומען האט איזבל (3 אין קולט יהויסטישן ריינעם אן האלטן

 מליבה• דער געווארן איז מעלקארט אפגאט דער פיניקער. די פין לעבנם־שטייגער
 ארם און קולט פיניקישער דער בעלים. ארטיקע די קעגן אייך ווי יהוהן, קעגן גאט

 מלחמה, די זיך נעמט דערפין יהוהן. צו היפוך פולשטענדיקער א געווען איז לעבן
 מים זינד ירבעסם רעכנט תנ״ך דער אחאבן. קעגן אופגעהויבן האבן נביאים די וואם

אחאבם. ווי ווייכער, און קלענער פיל דן, און אל בית אין קעלבער די

(.31 ט׳ז, ,א )מלכים

0.ז 830^(3: £1138 111101 0116 ז611£10860 ¥611181(01386 361061 261.(ע:1

 פי־ פין השפעה די םן*פארשפר גענומען זיך ה^ם איזבל
 אויסגעלאסענע רייכע די שומרון. אין רערהויפט אפרים, אין ניקיע

 שומרון, פון איינוווינער די געפעלן בעסער איז פיניקיע פון קולטור
 כנענישע ארטיקע די אפילו ארער יהויפטישע, נאציאנאלע די ווי

(.*אל בית אין און דן אין געהערשט האט וו^ם
 פאר טעמפל שמעם א שומרון אין אויסגעבויט האט איזבל

 אין ראם צור. אין ווי ארכיטעקטור, רערזעלבער לויט מעלקארטן
 וואם מקורבים. זיינע און פאטיליע אחאבס פון טעמפל רער געוו^רן

 פון לעבנם־שטייגער האנדל, רער פארשפרייט זיף האט עס מער
 אפרים. אין מעלקארטן פון השפעה רי געוואקסן איז אלץ פיניקיע,

 נצחון פולשטענדיקן א אף געהאפט איזבל האט צייט רער טיט
געהייסן: האט יהוהן איבער מעלקארטן פון נצחין און יהוהן, איבער

ישראלי איכער פיניקיע פון חון צ נ א

איזבל. געשטרעבט האט רעם צו
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 בעל" פון קעננער די מיט קאמף דער אן זיף הויבט דא און
מעלקארט.
קעמפער? די געווען זיינען וועד

 און אל בית אין אפגעטער די פון אנהענגער און כוהנים די
 ווענן געטראכט ניט ן א אפנעשוואכט און דערשלאגן געווען זיינען דן
שומרון. מיט קאמף א

 השפעה, פיניקישער דער קענן קולט, מעלקאיטש קעגן
בראש. אליהו מיט נביאים יהוהס ארויסנעטראטן זיינען

 ז* האבן וועמען אף זיף, הינטער נעהאט זיי האבן וועמען
ארויסנעוואקסן? ז* זיינען שיכטן וועלכע פון אנגעשפארט, זיך

 וואס סעקטע, א (2 לווים, די (1 געווען: זיינען ראם
 נזירים, די (3 און רכב גרינדער איר פון נאמען דעם נעטראגן האט

 פון שיכט דינער א געווען זיינען גענומען צוזאמען אלע די
 פעסטן קיין אייגנטום, קיין געהאט ניט האט וואם באפעלקערונג, דער

 איינגעזעסענע די צו געהערט ניט האבן זיי באזים. עקאנאמישן
 מאכטהא־ און הערשנדע די צו ווייניקער נאף און ערד־ארבעטער

הויף. קייזערלעכן פון בער
 איינגע־ ניט זיף האבן וואם אזעלכע, אפרים, אין לווים די

 5נע זיינען דן, און אל בית אין אפנעטער ארטיקע די בא ארדנט
פרום. און אי־עם געווען יהוהן, בילדלאזן דעם מרי׳י בליבן

 נעביל־ אופבלי שוטרונם פון צייט רער צו האט רכב
 אוים־ און קולטורעלן דעם קעגן געויען איז וואם סעקטע, א דעט

 גרויסער דער פון און ערד־באזיצער רייכן פון לעבן נעלאסענעם
 געהאלטן זיף האט סעקטע די געטער. פרעמדע די טיט שטאט

 טרינקען וויין קעגן געווען איז לעבנס־שטיינער, נאמאדישן אלטן אן
 זיך האט עם וואם אין הייזער׳ געפוצטע געבוימע, אין לעבן און

 יהויסטן, ריינע געווען זיינען זיי קולטור. שטעטישע די אויסגערריקט
 נאט דעם נאט, נאטאדישן אלטן דעם נעזען האבן זיי וועמען אין
 איןאנע־ געלעבט אליין האט וועלכער וואנדערער, פון מדבר, פון

 דיכאני אוואנגארד יהויסטישער דער נעווען איז סעקטע די צעלט.
ל״ה(. )ירמיהו חורבן נאכן ביז צייט צע
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 פון לעבן ארט אסקעמישן אן געפירט האבן נזירים די
 פאר" פון מענטשן איינצלנע ווי ווערכירט זיך האבן זיי אן, קינדווייז
פאלקס־שיכטן. שיידענע

 אף נביאים. די ארוים ז*נען יהויסטן נעטרייע אלע די פון
בעל• קעגן קאמף זייער אין געשטיצט זיך זיי האבן זיי

אליהו. נעווען איז באנייסטערער, זייער נביאים, די פון בראש
 גלעד, אין אופגעהאדעוועט און געבארן איז הנביא אליהו

 איינ־ אמאל האבן שבטים עברישע די ויאנען דורך הירדן, עבר אין
 דעם ארויסגעפירט האבן זיי וואנען פון און כנען אין געוואנרערט

 די נאטאדן, די לענן דארט מדבר. אין נאט פון יהוהן, פון קולט
 ע-ר־ בא ניט איינלעבן ניט זיך קענען וועלכע פאסטעכער, ווילדע

 גלעד קולטור. שטעטישער רער מיט ווייניקער נאך און ארבעט
 זינע און אפרים צו ליבע קיין און מנשה שבט צום געהערט האט

געווארן. קולטוווירט ניט קיינמאל דארט איז $פגעטער
 אוים־ ס׳איז וועלכן אין קרייז, נאטירלעכער רער איז ד$ם

אליהו. נעוואקפן
 גע־ נאמען א אזוי אים האט מען אויב זיינער, נאמען רער

 צו־ א איז ראם אויב וויכטיקער, נאך אדער געבארן, באם געבן
 נביא: לעגענדארישן פון אינהאלט וועגן אונה דערציילט נ^מען,
 הים־ צווישן קאמף אין — יהוה׳סי" בין איך מיינער, איז ״יהוה

 אוים־ זיך האט מעלקארט פיגיקיע פון בעל מיטן יהוהן טארישן
גייפט. אליהום געשלייפט

 טלחטה־פידער א פו; קעמפער, א פון גייסט דער איז ראם
 עטיש־ אין ניט זיך פארטיפט אליהו נאט. צוליב אידעע, אן צוליב

 ווי טרייב־קראפט, די זיינען זיי ווו דארט, )אפילו פראגן רעליגיעזע
 שטורמריקן דעם מיט מער ער ווירקט נבותן, טיט נעשיבטע דער אין
 א אליין ער ברעננט דארף, מען ווען נעפיל(, דיסציפלינירט ניט

כוהן. קיין ניט איז ער הים קרבן,
ער געפאר, איז ראם וואס ניט, ער ווייס קאמף זיין אין

 קעגן איזבלן, קענן בעל, פון פאפן אלע קעגן איינער זיך שטעלט
 בא" נייסט זיין פון תייער מיטן דרייסטקייט, רער מיט מלוכה. א

ער. זיגט
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 און פאלקם־לערער דער אפ^סטאל, יהוהס איז שמואל אויב
 יהוהם מארשאל, זיין אליהו איז תורה, יהוהם פון אגיטאטאר

נצחון. צום ברעננט וואם קרינם־פירער,
 איז מעלקארטן מיט יהוהן צווישן שלאכט־פעלד הויפט רער

 ארוים רינט עם וואנען פון דארט, בארג, כרמל אפן פארנעקומען
דבורה מיטנעהאלפן אמאל שוין האט וועלכער קישון, טייןד דער

כנענים. די דערטרינקען הנביאה
קייין נימא טריקעניש, א איז צפון גאנצן אין און אפרים אין

פעלרער, די באנעצט ניט לאנג שוין האט טוי קיין אפילו רענן,
 בא־ גרינש קיין גרעזעלע, קיין אויסגעשטארבן, און וויסט איז אלץ

גע־ איז וואם שאף, ביסל די ערד. צעטריקנטע די ניט דעקט
 בערג, די ארום טאלן די אין צוזאמענגעקלרבן מען האט בליבן,

 ווי פאלן מענטשן שניי, צעגאנגענעם פון באנעצט נאך זיינען וו^ס
דארשט. און הוננעד פון טויט שרעקלעכן אפן ווארטן און פליגן די

 איז יהוה אליהו, שליח זיין טיט יהוד! איז דעם אין שולדיק
 ויי הימלען די שטראפן. אזעלבע מיט באוווסט לאנג פון שוין

 דער און — יהוה שטראפט אזוי — קופער, ווי פעלדער די אייזן,
 שיקט לאנד געשטיאפטן פון קיסר פארצארנטער פארביטערטער,

 נביא, דעם ניט מען געפעט ערנעץ ^בער אליהון, זוכנדיק ארום
ניט. זיך ער זוייזט נויטיק, אזוי אים דארף מען ווען גראד,

 אין זוכן זיך לאזן עובדיה הויף־קאמענראנט זיין און אחאב
 די פא- עשן עפעס נעפינען מען וועט אפשר וועגן, באזונדערע

אליהו. עובדיהן פאר אוים וואקסט טיטאמאל פי.
י דא בין איך אז אחאבן, זאג און ניי —
 יהוהיסט פארבארגענער אינדערשטיל פרוטער, דער און

 איזבלם פון נביאים הונדערט אויסבאהאלטן האט וועלבער עובדיה,
 פון באפרייען אים בעטן נענוטען דעישראקן, זיך האט שווערד,

 זיך! געפינט אליהו ווו זאנן, גיין — שליחות געפערלעכער אזא
הויף. קייזערלעכן אין אנגעווארפן נאמען דער האט אימה אזא

 ניט דיר האט טען ווו שפעלטעלע, א רא רען איז —
 או־ ז! אויםגעווען ניט איז טען ווו לאנד, א פאלק, א אויסגעזוכט,

 צו עובדיה זאנט — ארויסנעבן דיך באשווארן טען האט מעטום



 מיט־ אץ דך, געפינסט דו ווו דערציילן, כיין וועל איך — אליהון
 מענטש קיין ווו ערנעץ, פארטראנן נייסט נאטם דיר וועט אמאל

! ניט ווייס
 — אליהו ענטפערט — יהוהן בא דיר שווער איך —

אחאבן. מיט זיך איך זע היינט
 אליהון. וועגן אחאבן דערציילן ארועק עובדיה איז דעמאלט

 נביא, דעס ■ דערזעט ער ווען אנטקענן. אליהון כלייך נייט אחאב
 הונ־ רער רעדט אים פון הארץ, פארביטערט זיין אוים ער גיסט
לאנר. א פון גער

י ישראל פאראומגליקלעכט האט וואס רער, ביסט דו —
 דיין מיט לאנד פון קיסר רער דו, נאר איך, ניט —

 איר האט דאם ישראלן, נעמאכט אומגליקלעך האבן משפחה נאנצער
בעלים! די נאך גייט און געבאטן יהוהם פארלאזן

קיסר. פארביטערטן אלמעכטיקן, מיטן אליהו רערט אזוי
 יהוהאדער נאט, איז ווער מאכן, קלאר כלייך מיר זאלן און
?טעלקארט
 און כרמל אפן פאלק נאנצע ד$ס צוזאמענקלייבן זיך זאל

נערעכט! איז ווער זען,
 וואם בעל, פון נביאים *50 אלע אופקלייבן זיך זאלן און

 כ^טי זייער פון דערציילן ווייזן, זיי זאלן און טיש איזבלם בא זיצן
 נביאים זייערע עשתרות, און בעל דאך נעוועלטיקן לאנד אין

 קעע־ זיך אליין איינער וועט אליהו, ער, הערשער. די דאך זינען
 די בייזיין, פאלק דאם נ$ר ז$ל בעל־נביאים. מהנה די שטעלן

קאמף! רעם פון עדות זיין זיי זאלן זיך, וואקלען וואם אלע,
 אוים געהארבי*/ פירט אחאב, ישראל, פון קיסר דער און

 בעל־ אלע די אופנעקליבן ער האט כרמל אפן באפעל, אליהום
 נ^כזען נעקומען איז זייט, דער פון שטייט פאלק המון א נביאים,

נביאים. די צווישן קאמף זעלטענעם רעם
 זיך ווענדעט אליהו שטורמדיקער ברענענדיקער, דער און

 אבער דונערט, עם פז^לק. כאנצן צום פראנע זעלבער דער מיט
שטים. אליהום נ$ר ד$ס איז דערווייל



 צוו* אף שפריננען יואקלען, דך איר וועט לאנג ווי ביז—
אין איר גלויפט און מיר! צו קוטט — גאט ירוה איז שוועלן.

אים! צו גייט טא בעל,
פאלק. אומגליקלעכע נארישע, ראם נעבליבן איז שטוס
 און בעל פארן איינעם קרפנות. באזונדערע צוו* נעטט אליהו

 פארברענען און פייער א קוטען זאל און יהוה, פאר אנדערן דעם
קרבן. דעט

 קיינער אבער אים, צו רופן זיך, סטאדענען נביאים בעלם
 בעלן נאך רערנידעריקט אליהו עינה. ואין קול אין ניט׳ ענטפערט

 בעל־נביאים: די צו זאגט ער סארקאזם. דין טיט שפ^טן, זיין טיט
 אפשר וועג, אין ער איז אפשר נאט, אייער צו העכער "שרייט

 די פון דך גיפט בלוט איפבאפן", זיך ער זאל ער, ררעמלט
 קערט פאלק ראם ניט. אבער העלפט עם טאטוירן. ז* בעל־נביאים,

ז*. פון אם זיך
גאנצן טיטן יהוהן צו אליהו זיך ווענדעט דעמאלט און

:נשטה ז*ן פון ברען
זאל ה*נט !ישראל און יצחק אברהם, פון נאט —

 ענטפער קנעכט, דיין בין איך און נאט, ביסט דו אז וויסן, ישראל
!״יהוה ענטפער ! מיר ענטפער מיר,

 הארק נביאם פון פייער אזא געענטפערט. האט יהוה און
צוגענוטען. איז קרבן דער ענטפער, אן אן בל*פן ניט קאן

 פאלק ראם אנגעשמעקט׳ האט עקסטאז זיין ברען, אליהוס
 ערד דער צו נעפאלן זייט. אליהוס אף אריבער איננאנצן איז

:אויסגעשר* טיטן

גאט!!ז איז יהוה גאטי איז יהוה
 נביאים בעלם צוזאטעננעכאפט טען האט ערר קאם א ווי

אויסגעקוילעט. דארטן ז* און קישון טייך צום אראפנעשלעפט
 דער פאר טתנה יהוהס געיוען איז רענן פרוכטבארער א

$נערקענוננ. עפענטלעכער
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 נאכן אליהו אין איבערכראך דעה .11
כרמל. אפן נצחון

 כרמל אפן בעל פון נביאים די איבער זיג מאמענטאלער רער
 מעל־ איבער יהוהן פון זיג קיין זיך מיט געפירט ניט האט בארג

לאגד. אין קארטן
 און פצענע עפעקטפולע די פארגעסן גיך האט פאלק ראם

 ווילד־פייער" רעם זיך אונטעי״געבן נעטראבט בגרניט האט איזבל
 טיט זי וועט שעה 24 אין אז זאגן, געשיקט האט זי נביא. דיקן
בעל־נביאים. די מיט געטאן האט ער וואם ראם, טאן אים

 צום מדבר, אין אוועק לאנד, פין אוועק איז אליהו און
אנטפלעקט. מאל ערשטן דעם זיך האט יהוה ווו חורב, בארג

 ווארט געבראבן, גאנצער דער אוןדארשטיק, אויסגעהונגערט דארט,
יהוהן. פון אנטפלעקונג נייע א אף אליהו

 שליחות, יהוהם אויסגעפירט גלענצנד אזוי דאך האט ער
 און פאלק, גאנצן פארן אים אנטפלעקט פייער און שטורעם אין

 עם, הייסט יהוהי ניט און בעלים די ישראל אין הערשן דאך
 פול־ קיין גאנצער, קיין געווען ניט זיג דער איז כרמל אפן אז

! שטענדיקער
 צו־ גאט בעסער זאל ? לעבן זיין איז וואט צו אזוי, אויב

 ניט אליהו, ער, קען וועלט דער אף זיג יהוהם !נשמה זיין נעמען
 דארשט פון אומקלארקייט, פון יאך אונטערן פאלט ער און ברענגען

 חורב, בארג אפן איינזאמקייט פולער אין דא, געטלעכקייט. נאך
 זאל ניטא, איז אליהו, אים, און יהוהן אויסער קיינער, קיינער, ווו

!וועגן נייע ווייזן אים ער זאל אנטפלעקן, יהוה זיך
 בלאזט טיטאמאל און בארג וויסטן אפן שטייט נביא רער

 רייפט ער אלץ, זיף שטארקט ווינט רער ווינט. שטארקער א
!יהוה איז ווינט רעם אין ניט ניין, אבער פעלזן, ברעכט בערג,
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 רעש" א שטורם, גוואלריקער א אוף זיך הויבט וזינט נאכן
יי יהוהן נביא רער ניט פילט דא אויך ^בער

 פעלט פייער אין אויך $בער פייער, א — שטורם נאכן
"י יהוה

 רער אין אט שטילקייט, רויקע דינע א — פייער נאכן
נאט. דערפילט אליהו האט רויקייט און שטילקייט

טאן. צו ה$ט ער וו^ם אליהו, שוין ווייס איצטער
 ניט וועלט רער אף נאט מען קען פייער און שטורעם מיט

אראפברענגען!
 כרמל־ אפן פייער זיין ברען, זיין וועגן, פריערדיקע אליהוס

 גלויבן שטענדיקן קיין עפעקטן, צו ברענגען ניט מער קען בארג
 מענטשן, אנדערע האבן מען מוז רערצו פלאנצן, ניט דאס ויעט

 האפע־ נייע מיט חורב בארג פון אראפ גייט אליהו און
 רער. אף נצחון יהוהס בריינגען וועלן מענטשן אנדערע נוננען.
 אויסערן רעם צעברעבן וועט ארם אין איבערקערעניש אן וועלט.
געטרייער יהוהם אבער גענעראל, אחאבם אפרים. פון גלאנץ
 די מיט צוזאמען פאמיליע אחאבם אויסראטן וועט יהוא קנעבט
 שטילן נוטמוטיקן, רויקן, צום איבערגיין מוז נבואה די און בעלים.

אלישען.
 ער וועט צייט צו צייט פון געענדיקט. איז ראלע אליהום

 בייז, אלדאם לאנד. איבערן שטורעמווינט א ווי רורכגיין, נ^ך
 פארבאהאלטן. זיך אים, פון אנטלויפן וועט געצנדינעריי שלעכטם,
 פאלקם־ צוטריטלעכער רער אנדערע. דאם וועלן אבער אויסר^טן

 אוים־ וועלן קראפט יהואם מיט צוזאמענבונד אין אלישע מענטש
בעלים. די ראטן

 גאט ווו דארט, אליהין נאך מיר טרעפן אן איצטער פון
 זיך טראגט ער נעטראפן, באזונדער זיינען גערעכטיקייט די און

 צופעליקע איינצעלנע זיינען ד$ם אבער שטורעם, א ווי דורך
חושך. דעם דורך שניירן וו^ם בליצן, מ^מענטן,

 פאלאץ, אחאבם לעבן יזרעאל, אין ווייננארטן נער י ש דער
 פאר= ניט פאל קיין פאר אבער אים וויל וועלבער נבוחן, נעהערט
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 און זיפצן מיט וויי מער עלטערן. זיינע פון ירושה א ווי קויפן,
 אחאב. געלוסטיקער און ווייכהערציקער רער העלפן ניט קען אומעט

 אווי — צאם. קיין גיטא איז איר פאר איזבל. איז אבער אנדערש
 יועט זי אחאבן. פאר זי ווארפט—ישראל איבער הערשן ניט וועסטו

 ביר־ איינגעשפארטן דעם באזייטיקן צו ווי מיטל א געפינען שוין
 מען נבותן, אף בילבול א באשטעטיקט האבן עדות פאלשע גער.
 פארן קאנפיסקירט וויינגארטן שיינעם זיין און פארשמיינט אים האט

אייגנטום. קיסרלעכן
 אחאבן געשיקט איזבל האט זיגערין א פון געלעכטער א טיט

וויינגארטן. דעם ירשענען
 נייער זיין אין אריין גייט אחאב ווע; מאמענט, העם אין

דונערט: און אליהו אויסגעוואקסן מיטאמאל איז ירושה,

וועסטו?! ירשענק נאף און גזרענען
 נביתעס נעלעקט האבן הינט די ווו דאר־ט — יהיה: זאגט אזוי

! בלוט ריין לעקן זיי וועלן בלוט,
 ווי אחאבן, דורכנעשטאכן ער האט דייר אזעלכע טיט

 ה^ט וואם פיינט, א נביא אין רערפילט האט ער שפיז, א טיט
 פאסטן, גענומען קליידער, זיינע צעריסן האט אחאב באזייט. אים

קיסר. א פון מוטיקייט און פעסטקייט די פארלאין
 אים מען וויל אומעטום נעווונטשן, ניט ערגעץ איז אליהו

 נ$ט. זיין פאר שטרענגקייט, זיין פאר מורא האט מען אויסמיידן,
 מען ניט ער ווארט שליחות, יהוהם באהערשט אי□ ווען אבער

 שליחות, יהוהם אים טראנט קראפט בלינרע א ווי דופן. אים זאל
איר. פון זיך באפרייט ער ביז

איינציקער. דער ניט איז נבותן מיט פאל דער
אחזיה, זון זיין זיצט טראן . אחאבס אף ווען שפעטער

וועגן פרעגן געצן די צו שיקט און קראנק טויט ווערט
 דא געפינט און אליהו אוים מיטאמאל ווידער וואקסט גורל, זיין

 ניט דען האט — יהוהן: וועגן דערמאנען צו מאמענט פאסנדן א
 שיקן באדארף ער אז גאט, אייגענעם אן ישראל פון קיסר דער

 אין בעט די אז דעריבער, אים זאגט—? עקרון פון געטער די צו

49



 וזמן — !טוימן״נעט זיין זיין וועט געלייגט, זיך האט ער תעלכער
 א אז איבערנענעבן, האבן און אוטגעקערט זיך האבן שליחים די

 טיט אוטגעקערט זיי און נעטראפן זיי האט מענטש געטלעבער
איז. דאם וועד פארשטאנען, אחזיה האט נביאות, שלעבטע

 —ער נביא. קענטיקער א אויסערלעך אויך דאך איז אליהו
 אוים־ זיין רענן און אים וועגן געהערט איינטאל ניט האט אחזיה

 זיך האט נעזען, ווער אליהון האט הויף. אין טאטן זיין בא זען,
 טיט האריקער א :אייסזען זיין זכרון אין אייננעשנימן אייביק אף

 דער אויסנעזען האט אזוי יע, לענדן. די אף נארטל לעדערנעם א
 שלוחים. אחזיהם אוטגעקערט האט וועלכער מענטש, נייסטלעכער

 איז איצט ניין, אבער אליהון, באקוטען איצט שוין וויל אחזיה און
 א טיט טענטשן פופציק אים נאך שיקט ער לייכט. אזוי ניט דאס

 שליח, יהוהם—הנביא אליהו אבער קיסר, צום קומען צו באפעל
 פארברענב האט פייער א באפעלן. קיסרלעכע קיין ניט פאלגט

 טיט געטראפן האט דאסזעלבע צוזאטען. באפעל טיטן שלוחים די
 צום רען נאר אין שלוחים, קיסרלעכע פארטיע צווייטער דער

 נעבראכענעם א טיט געקוטען שליח קיסרם דעם איז טאל דריטן
 רענן איבערנעגעבן קורץ אליהו אים האט זיך, בעטנדיק געמיט,
יהוהן. פון באשטיטט שיין איז וועלבער נורל, אחזיהם

 לענענדא-יש׳ און רונדערלעך אזוי אויך איז שטארבן אליהום
לעבן. זיין ווי

 איבער אליין ניט רעלכער נביא, איינציקער דער איז אליהו
 אלע אף האבן נערים האנט, צו האנט פון אנדערן אן נבואה די

 רירעקי אזא אבער פריערדיקע, די געווירקט נביאים שפעטערריקע
 עינעץ אין טיר נעפינען אליהון, בא רי איבערגעבונג, לעבעדיקע טע.
ניט.

 שטארבן אליהוס פון ציים דער צו זיך האבן נביאים" .יונגע די
 זיינען ראם צענטרען, נרעסערע אלע אין ישראל. איבער פארשפרייט

 אל׳ בית אין אדע־* גלגל אין באוווסט, אדער הייליק נעווען אמאל
 די פון קאלאגיעס געפונען זיך האבן ירדן ארום און יריחו אין

 האבן אלע אי־וטנענאנגען׳ זיי ער איז אלעטען נביאים יוננע
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 אין און לעבן אליהום דורך איז שטורם אץ אז נעוווסט
 צוזאמע! גייסט נביאישן זיין יימלט. די פארלאזן ער וועט שטורעם

 שטו" אין און אלישען איבערגעגעבן ער האט מאנטל נביאישן טיטן
מענטשן. שטערבלעכע די פון אפנעטיילט זיך פייער און רעם

* * ♦
 אליהום איבער באגריף א האבן אלעמען נאכרעם מיר קענען
? יהוהן ויעגן גאט, וועגן פארשטעלונג

 א באגריף, קאנקרעטער א אלץ נאך ער איז אליהון בא
 אין שטורעם, אין בערג, די אף אים זובט ער מדבר. פון נאט

נביאים. שפעטערריקע די בא ווי נייסט, היילע ניט נאך איז דאס פייער,
 פעגיקיע, פון בעלים די מיט קאמף אין ארוים טרעט אליהו

 בעלים די קענן העלד. נאציאנאלער א ער איז קאמף דעם אין
 אפרים׳ אין השפעה פיניקישער דער קעגן לאנד, פרעמדער א פון

 אויסגעקריסטאליזירט זיך האט קאמף, נאציאנאלן דעם אין רוקא
: איינער איז נאט נאט, נאציאנאלער א ווי העכער יהוה

! בעל ארער יהוה אדער
 טעריטא־ די אפגרענעצן וועגן ניט שוין זיך האנדלט עס

 און גרויסקייט אין זיי פארנלייכן אדער נעטער די פאר ריעם
:נאט א אלנעמק אין איז וועי נאר שטארקייט,

ן בעל אדער יהוה
 פאלק יעדער לאגד, יערער ווען געב. קר. פאר יאר 850

 מלחמה א ווענן נעגאנגען נאר איז עם נאט, זיין נעהאט האט
 זיינען דאס ניי, פולשטענדיק באגריף אזא איז געטער, די צווישן

 איז עם אז דעם, פון מאנאטעיזם, פון שפראצונגען ערשטע די
 אדער פעניקיע זיין זאל וועלט׳ דער אף נאט איין דא נאד בכלל

אפרים.
 אויסער און נאט איז יהוד. וואס דערפון, יוצא פועל א ווי

 באציונג באזונדער א ארוים שווימט געטער, קיין ניטא זיינען אים
 אים טוט פאלק, זיין שטראפט אליין יהוה ישראלן. צו יהוהן פון

 פרעמדע נאך נייט און אים פארלאזט פאלק דאם ווען שלעכטם,
 פיעגט און ניט עם פארשטייט געצנדינער רער אהאב אפגעטער.

:אליהון
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!ישראל פאיראי־בט וו^ס דער, עם ביסט דו —
 אחאב גאר איז דעם אין שולדיק אז ענטפערט, אליהו און

פאלק. ראם שטראפט נ^ט זינד וועטעם צוליב משפחה, זיין טיט
 איז צייט יענער פאר אוטבאנרייפלעכער און פרעמרער נאך

 הער געווען דעטאלט איז ארם אדם. טיט פארבינדונג אליהוס
 א נעתק איז זי מיט זיך פארבינדן און ישראל פון שונא ערגסטער
 ידי אליהו געט^ן האט ראם לאנד. אייגענער רער קעגן פארראט

דינאסטיע. געצנדינערישע די אראפצוווארפן
קיסר! פארן און פאלק פארן העכער איז יהוה —
 ער מאטענטן. עטישע זיך אין האט הנביא אליהו פון נאט

 פארברעכן פארן באעוולטן, פון קרירדע רער פאר אן זיך נעטט
 אויך און אחאבס פאטיליע נאנצע די אונטערגיין מוז נבותן טיט
 נאנצן זיין פון אייפער און ברען רעם אליהו אריין טראנט ד$

קאמף. זיין פון טאקטיק די איז אזא כאראקטער, זיין איז אזוי וועזן.
 נעענטער און פילפארביקער איז הנביא אליהו פון נאט דער

נביאים. גרויפע שפעטערדיקע די פון נאט צום

52



 יהואם פון באגייסטערער דער אלישע, .111
איבערקערעניש.

 ווי מער ניסים, און מופתים מען דערציילט אלישען ווענן
 א אבער שוועבט אלעמען זיי איבער נביאים. אנדערע אלע וועגן

 פאראיי* געראנק אינערלעכער באזונדערער א גייסט, באזונדערער
 און ניסים געוויינלעכע ווי העכער זיי שטעלט און די ניקט

 $ננע= פון נערעכטיקייט, פון נייסט א נייסט, גוטער א מופתים.
 מיר מעשהלעך. אלע די אינער שוועבט שוואכערע, פאר זיך טען

 די אין געפינען מיר וו^ם מאטיוון, זעלבע די זיי אין נעפינען
 נ$ר דיכטער. נביאים־ — נביאים שפעטערריקע די פון רייר

 איר ה^ט דא שטראף״רייד, פאעטישע אין עם איר נעפינט דארט
 איז אלישען בא פארמע די האנדלונג. לעגענדארער דער אין עם

 —אלע קענען אים פאפולער, זייער אין ער בעלעטריסטישע. א
 צוטריטלעך ער איז אלעמען צו יינגל. לעצטן ביזן קיסר פון
 ער איז צייט זעלבער דער אין צוטרוי. אים צו האבן אלע און

 אינער־ דעי אין זיך מישט וועלכער פאליטיקער, נביא דער אויך
 השפעה. זיין די אף האט און פאליטיק אויסערלעכער און לעכער

מלכים. אויסלענדישע אפילו זיך ווענרן אים צו
 פאמיליע, אחאבס צו שנאה אפענער אן מיט זיך באציט ער

 זיין ווי נעצנדינער. נעוואין און יהוהן געווארפן האט וועלכע
און יהוהן. פון פארטרעטער ווירדיקער דער ער איז אליהו רבי
 אף נייענדיק אדום, און יהודה ישראל, פון מלכים דריי די ווען

 לאנע שווערע א אין אריינגעפאלן זיינען טואבן, טיט מלחטה א
 געענט" בייז ער האט עצה, אן נאך אים צו זיך געווענדעט און

 די צו ניי ? טאן צו מיר טיט האפטו וואם — אחאבן: פערט
 יהושפטם צוליב נ^ר—דיי בא פרעג עלטערן, דיינע פון נביאים
געענטפערט. זיי ער האט יהוהן, נעטרי* געווען איז וועלכער גבוד,

53



 קיסר יידימן צום נעשיקט האט ארם פון קיסר רער וזק
 רער און אויסהילן, אים זאל מק נעטן, גענעיאל קרעציקן זיין

 פעקלי אזא טיט טאן צו וואם געוווסט ניט האט קיסר יידישער
 אז ורסן, און טיר צו קוטען ער זאל ז^גן: נעשיקט אלישע האט

 איינפא" אן געווען איז טיטל זיין יידן! בא נביא א דא איז עם
 האם ראם און — ירדן אין זיך אויסבאדן און ג*ן — בער,

העלפן. גערארפט
 געוזיינטלעכע געוזענדעט אלישען צו זיך האבן נעזאגט, ווי

 דא שוויטט אפט און נויטן טאג־טעגלעכע זייערע טיט טענטשן
נביא. פון כאראקטער רער קלערער נאך ארוים

 רא היינט—ונד נע נעווען אלישע איז אליהו, ווי אזוי אויך
 שטענדיק אים דארפן נענעראלן און קיסרים דארטן. טארגן און

 אבער איז ער געפינען. צו אוטטעגלעך אים איז אפט און זוכן
 אפן שטענדיק איז און פאלק ארעטען פשוטן פארן צוטרעטלעך

 דער פון צונעטען באם האלט עם ודק שוואכערע. די פון זייט
 איר בא זיך נעמט קנעבט, פאר זין צוויי אירע אלמנה ארעמער

 צויבער־שטע־ אלישעם לויט אופהער אן בוימל נישן טיטאטאל
 אויסצוקויפן, זין די אי נעקלעקט שוין האט עם אז אזוי קעלע,

לעבן. צום איר פאר אי
 מען ווו הויז, באקאנט א ער האט שונם שטאט דער אין

שטענריק אים פאר איז עם ווו און אוף פריינטלעך אים נעמט
ליכט. א און שטול א טיש, א בעט, א מיט צימער א גרייט
 דאנקבאר זיך פ-לט אלישע רארף. נביא א וואם אלץ, איז ראם
 אויסרריקן עפעם מיט וויל און גאסטפריינטלעכקייט דער פאר
 מלך, צום באקאנטשאפט א פרוי די דארף אפשר דאנק. זיין

אייננעארדנט. אלץ דאם איר וואלט אלישע, ער, גענעראל? צום
 אייגענע, צווישן לעב איך— פרוי, די קאלטבלוטיק ניין-!ענטפערט

 אונטער־ האט — קינדער קיין ניט האט זי—פאלק, אין זיך בא
 נביא דער און ניחזי, באדינער פיפיקער זיין אלישען געזאנט

זון. א האבן זאל זי איר, בענטשט
 אויסנעוואקסן איז קינד דאס נעווארן, מקוים איז נבואה די
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 און ק^פ״וו^טיק אף זין• ער קלאגט פריטארגן שיינעם א אין און
שטארבט.
 נביא. צום איילט און אייזל איר שפאנט טוטער די
 פלוצלונגדיקן ניט רעם פון סיבה די ניט ער פארשטייט לכתחילה

 פון ביטער די און אומגליק דעם ער דערפילט באלד אבער וויזיט,
 נביא, באם זון קיין געבעטן ניט ד^ך האב איך רייד: אירע

 זיך פילט אלישע און אויסנעלאכט! אזוי מיר ה^סטו פארוו^ם
 אוטשול־ רער עולה אן געט^ן האט ער אז פילט, ער שולדיק,

ז$ל ער אים, בא בעט און נאט צו פאלט ער פרו? ריקער
געראטעוועט. איז קינד דאם לענן. ד$ם קינד דעם אוטקערן
 נע־ קינסטלעריש העכסט איז שונטית רער טיט טעשהלע די

 און שטילער רויקער, רער אויגן די פאר אוף לעבט עם נויט.
 פויער פון זיכערקייט רער בא ערר״ארבעטער. פון לעבן זאטער

 אוטרויקייט, די אוים שארף זיך טיילט ערד איינענער רער אף
טענטשן". "נעטלעכן פון איבערנאטירלעכקייט און איינזאטקייט

 אים נביאות, זיינע פאר נעצ^לט קיין ניט נעמט אלישע
 אויסגעהייל־ דער ווען געלט־נייציקייט. די פרעטד איננאנצן איז

 פאר רייכקייטן אן אים באט נעטון נענעראל אראטישער טער
 נעטען צו פון אפ קאטעג^ריש אלישע זיך ז$נט רפואה, דער

 באהאלטענער־ און ניט, עם פארטרזלגט גיחזי באהינער זיין וד^ם.
 דערפאר ווערט און גענעראל פון עפעם ד^ך ער נעמט הייט

אלישען. פון באשטראפט שטרענג
 ה^ט אליהו רואם אלישען, פון לעבנם־ציל ר$ם $בער

 אוט־ איז ראם רערפילט; ניט נעווען נאך איז פארז^גט אים
אלישע האט דאם בעלים. די און פאמיליע אחאבם ברענגען
א אין ג. קר. פאר י^ר ־טן842 אין אויפגעפירט גלענצנד

יהואן. טיט צוזאטען הויף קיסרלעכן קעגן פארשווערונג
 אחאבם יורמען׳ בא אפרים אין גענעראל א געווען איז יהוא

 געטרייע נני־רכב,—סעקטע רער צו נ^נט נעשטאנען אליין איז און זון,
 וועט ער אז פארל^זץ, געקענט זיך מען ה$ט אים אף יהוהיסטן.

 פארשווע־ די שריר־ופליט. קיין ל^זן ניט פאמיליע אחאבם פון
 רערפון נעוווסט געהיים, שטרענג צונענרייט נעווען איז רונג
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 דעי פון פירער דער און נביאים די פון נ^ענטע די נ$ד האבן
 נעדארפט נ$ר ה^ט מען יהונדב. זון רכבם סעקטע יהוהיסטישער

ארויפצוטרעטן. ודען מאמענט פאסיקן א אויסקלייבן
 ארם ודי רעם, נאך אלישע אויסגעקליבן האט מ^מענט דעם

 אחאבס יהורם, קיסר רער אפרים. פון ארמיי די צעקלאפט ה^ט
 די יזרעאל. אין נעהיילט זיך האט און פארווונרעט געווען איז זון,

 ראם בעלים, די מיט פאמיליע, קיסרלעכער דער מיט אנטוישונג
 און גרויס. געווען איז לאנד, דאם פארטיידיקן געקענט ניט הו^בן
 צוגע־ גלייך אים צו איז בונט, דעם אנגעהויבן האט יהוא ויען

 נאנצע די אויסגעהרנעט האט יהוא ארמיי. גאנצע די שטאנען
 מלבות פון טר$ן אפן ארוף אליין איז און פאמיליע קיסרלעכע

 פון בעל־נביאים אלע אופנעקליבן ער האט דערנאך אפ-לם.
 פאר אויסנעבויט האט איזבל וואם טעמפל, גרויסן אין שומרון

 האם ויי מיט צוזאמען אויםגעהרנעט. ויי האט און מעלקארטן
 אפגע־ גרויזאם זיך ער האט אווי טעמפל. רער פארברענט ער

יהוהן, פון פיינט די טיט רעכנט
 רעיוא־ דער פון איניציאטאר דער געייען איז נביא דער

 איבערקערעניש, דער פון רעגיזייזער און טאננעבער רער לוציע,
* אליהון. פון אופנאבע די אויסגעפירט האט אלישע

* * *
די פון איינעם פון בילד רער געבליבן גראד איז אונדז
צידייטן פון נביאים די פץ איינער צייט, יענער פון בני־הנביאים

 די ארויסנעיויזן האנדלונג זיין אין אבער האט וועלכער ראנג,
כאראקטער. נביאם פון הויפט־שטריבן

 נענומען אנטייל אייך האט ארם מיט מלחמה דער אין
 האב צייטן אחאבם אין יהושפט. יהודה פון קיסר דעי

 קיסרים די און זיך צייישן געלעבט גוט יהודה און אפרים מלבות
 גאנצע די שטייט מלחמה דער פאר באפריינדעט. נעווען זיינען

א פ$ר זאנן קיסרים, די מוט צו גיבן און הויף־נביאיס קאסטע
איז וועלכער יהושפט, — יהודה פון קיסר דעם נ$ר נצחון.
און נביאות, די געשמעקט נישט עפעס ה$ט יהוהיסט, א געתען
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 3אחא נביא. א יהוהם נאף ערגעץ ניטא דא אה צי פרענט ער
 אים האט ער אז אפן, זאגט אבער מיכיהון, ווענן אים דערציילט

אים. אף ניט ער זאגט נוטס קיין ווייל פיינט,
 און יהושפט זאגט — ריירן ניט אזוי מלך רער זאל —

 וועג אפן געפרוווט האט שליח קיסרם רער מיכיהון. נאך שיקט ער
 קיסרים, די פאר •גוטעס זאנן נביאים אלע אט באארבעטן: טיכיהון

:נביא א ווי ענטפערט מיביהו אבער ? קריגן זיך ער רארף רואם צו
— זאגן! איך וועל הייסן, מיר וועט יהוה וואס —
 נביאים פאלשע די ווי הערט און קיסרים די פאר קומט ער

 ניט וואלט ער ווי אזרי מיכיהו, און לירעלע, נליקלעכע א זינגען
:טאן זעלבן אין נאך זינגט פרידן אלגעמיינעם דעם צעשטערן וועלן

— הצלחה! מיט ניי —
 דעם זאנן צו פאדערונג קאטענארישער דער אף נאר און

נ סטיל פאעטישן א אין ער ענטפערט אמת,
 בערג די איבער צעשפרייט איז ישראל ווי נעזען "כ׳האב

 גע• האט יהוה און ניט, פאסטעך קיין האבן וואם שעפסן, ווי
“פאנאנרער זיך זיי זאלן הארן, קיין ניט האבן זיי — זאגט

סצע־ כאראקטעריסטישע א פארגעקומען איז רערביי אהיים"; ביין
 גערערט אויך האבן וואם נביאים, פאלשע די מיט קאמף פון נע
 איי" און פארויסגעזאגט נוטעס נאר האבן זיי נאמען. יהוהם אין

מיכיהון. געפאטשט האט צדקיהו, זיי, פון נער
? מיר פון דיר צו אריבער גייסט יהוהס ראם איז ווען
 צו מוט דעם נייסט, דעמזעלבן מיכיהון איין דא זעען מיר

 רעם ניט און אמת, ביטערן רעם אויגן די אין קעניג דעם זאגן
 איז נביא דעמדאזיקן פון גורל רער און ליגן, זיסן אננענומענעם

 מכיהון אריינווארפן געהייסן האט אחאב מארטירער. א פון אויך
וואסער. מיט ברויט אף האלטן אים תפיסה, אין
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שרי&טשטעלעת נביאים די



ץ \

נבואה. כאראקטערפון און אנטוויקלונג די
 נע* ס׳האבן וועלכע אין יאר, הונדערט פינף העכער די

 אוטגעפער צוויי אף טיילן מען קען נביאים, יידישע די לעבט
 ציים דער צו געהערן וואם נביאים, ערשטע די פעריאדן: נלייכע

 שטואלן פון ערע, אונדזער פאר יארהונדערט ־טן8 ביז ־טן10 פון
 עטוסן פון ה.׳ י. ״טן5 ביון פעריאד צווייטער דער און עטוסן, ביז
מלאכי. זכריה׳ צווייטן, דעם ישעיהו פיו

 אויך מיטגעבראכט זיך טיט האט צייט אין אונטערשייד דער
 נביאים, שפעטערריקע די פון כאראקטער דער תוך. אין חלוק א

 פאר" זיך האט שווונק זייער געביטן, זיך האט אינהאלט זייער
 רופס: מען וואם דערשי׳ינונג, אויסטערלישע די און נרעסערט

פעריאד. צווייטן רעם צו מער זיך באציט נביאים" "יידישע
 שבטים. וואנרערנדע האלב פון אננעהויבן ה^פן ערשטע די

 די פארייניקן. צו ויי מוט און קראפט מיט פול ויינען נביאים די
 אויסביל" דער מיטגעהאלפן און פייגעורען זיינען נביאים דאזיקע

 אנ* יהודה, און אפרים אף צעטיילונג איר מלוכה, רער פון דונג
 לענדער פעלקער, איוטיקע די טיט קאמפן די אין גענוטען טייל
געטער. און

 הארג* די אין געלעבט האבן פעריאד צווייטן פון נביאים די
 טיט מלחמות די בא בייגעווען טלוכות, יידישע די פון טעג סטיקע
 איבערגעלעבט באזינט, נעווארן זיינען אידן די ווו בבל, און אשור

 רערטים טיילווייו און יהודה און ישראל מלכות פון אונטערגאנג רעם
נביאות. זייערע פון כאראקטער דער זיך דערקלערט

 איינציקע נאר געבליבן אונדז זיינען נביאים ערשטע די פון
 האנדלונג. און לעבן זייער ווענן דערציילונגען געדאנקען, שפרוכן,

 "שמואל", : נאטען דעם אפילו טראגן ביכער צוויי
 נון ערשטן אין שוין און שפעטער, פיל אבער עם איז פארשריבן
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 שפע" א צו נעהערן דערציילונגען עצם די און שמואל שטארבט
 נביא יערער האט עמום, פון אבער אנהויבנדיק פעריאד. טערדיקן

 היסטאריש• נביאות, זיינע פון זאמלונג א לעבנם־בוך, זיין בוך, זיין
נעשריבן. אליין נביא פון טיילווייז שטריכן, ביאגראפישע

 פאר געביטן אויך זיך האט נביא פון כאיאקטער עצם רער
 טרע" מופתים, בעלי ^ראקולן, מער זיינען ערשטע די צייט. דער

 פאר־ ווייטער וואם העלזעער. "פארויסזעער", זיי לופט מען פער,
 בא און מופתים נסים, פון עלעמענט דער מער אלץ שווינרט

 אי־ די אינגאנצן פעלט נביאים שפעטערריקע אנרערע די בא אויך עמוסן
 פראפעסיע, א איז פארויסזעעריי די האנדלונג. בערנאטירלעכע

 "פא־ דעם נביאות. פון סימנים אויסערלעכע זיף אין האט וואס
 נביא. פון זעלבסטנעפיל אינערלעכער רער אבער פעלט רויסזעער"

 דער פערזאן. אומרויקע טראנישע א שטענריק איז נביא רער
וועלט. זיין אפלעבן רויק זיך קען פארויסזעער
 רואם ערשטע, די פון איינער הנביא אליהו איי נייסט לויטן

 ענערגיע, רעליגיעזע ווילרע גוואלריקע א נביא. איגגאנצן איז
 פאנאטי" ברויזנדער, רער קאמף. אויסערלעכער און אינערלעכער

און פארוים דורות מיט ארוים אים שטופן טעמפעראמענט שער
איז אייביק אף צוגעקלעפט. ווי אים צו איז נביא, נאמען דער
הנביא". "אליהו געבליבן: שוין

 מאסן־באווענונג. א נביאים די זיינען צייטן ערשטע די אין
 באנייסטע־ זייער טיט הנביאים". "בני די ארום גייען גרופעסווייז

 מענטשן. צופעליקע אפילו זיי פארכאפן נעזאנג און מוזיק מיט דונג,
 ז* האלט מען איראנישע, א איז ארום פון זיי צו באציונג די

 ק*= וזי קק ד$ו (11 ט' 'ב )מלכים משוגעים האלבע פאר
 צו שיקט מען ווען צוציונגם־קראפט. זייער פון אפווערן ניט נער

 פאר" אופגאבע, אן נביאימם די צושטערן צו ציל מיטן מענטשן זיי
 ארומיקן פון אנגעשטעקט ווערן ציל, זייער אן שלוחים די געסן

 גע־ אפילו האט דאם נביאים. די מיט זיך פארייניקן און עקסטאז
 ערגסטן זיין זוכן געגאנגען איז ער ווען אליין, שאולן מיט טראפן
(.24 ביז 20 יט' א* )שמואל דודן פיינט

 אנערקענטן אן פירער, א לערער- א האבן נביאים יוננע די
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 נעטלע־ אף ווארטן זיי וועטען פון ארן נעהארכן ויי וועמען נביא,
 אליהו. געווען איז אזא שמואל, נערען איז אזא אנטפלעקונג. כע
 פון נביאים גרופע אזא האט ה. י. ־טן9 אין צייטן אחאבם אין

 נעווען הויף, קייזערלעכן אין געלעבט מענטשן הונרערט עטלעכע
 אנדערע ארער מלחמה קיין באצאלט. און אנערקענט אפיציעל
עצה. זייער אן פארנעקומען ניט זיינען געשעעניש וויכטיקע

 אל, בית אין באזונדערש שטעט, פר^ווינציעלע די אין אויך
 גרופעם פליענדע אדער שטענדיקע געווען זיינען יריחו נלנל,

נביאים.
 דא פעריאד. צווייטן אין נביא רער איז אבער אנדערש

 טיילט נביא רער בארוף. אינערלעכער רער הויפט־ראלע די שפילט
מענטש, אייגזאמער אן אפט פערזענלעכקייט. זיין מיט אוים זיך

 אין נ^ר מאסע, דער אין ניט נייסט. נאטם זיך אין פילט וועלכער
 בא־ זיין נביא דער איצט געפינט פאיטיפונגג אינריווידועלער רער

נבואה. די איבער אייגנארטיק לעבט נביא יעדער גייסטערונג.
 איבערלע" אינערלעכע די אין אריינצודרינגען איז שווער

 זיך, פארמירט נבואה די ראם צייט, רער פאר נביא פון בונגען
 וועלט. ווייסער דער אף ארוים קומט נבואה די איירער פאררעם

 פון סודות פסיכאלאנישע טיפסטע די מיט פארבונרן איז דאם
 קלאר זיך אפט פרוווט אליין נביא רער נייסט. מענטשלעכן

 קענ־ איין. זעלטן אים זיך ניט דאם אבער צושטאנר, זיין מאכן
 ער וועלכע אף פראבלעם, א פאר שטייט אליין נביא דער טיק,
נעפינען. ניט תשובה קיין קען

 ראם קראפט, א ברען, אינערלעכן אן זיך אין פילט ירמיהו
זייגע ווי פילט ישעיהו אן, קינדווייז פון צורו ניט אים לאזט

טיפער ווייטער, הערט און זעט ער פארשארפט, זיינען חושים
 אום־ פון נעפיל א אים פארכאפט אפט מענטשן, געוויינלעכע ווי

 קאג־ רער ארוים אים פאר שווימט שטארקער נאך ענדלעכקייט,
 די פעט, איז הארץ די וועמען "ביי ארומיקע די מיט טראסט
 אזוי זייט, א אן אפנעקערט אויגן די טעמם, און שווער אויערן

 נביא רער רען אפילו, ניט הערן און ניט זעען ניט, פילן זיי אז
אן"• זיי ווייזט
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 ד* נביא באם אוועקגערויבם האבן נעפילן פארשארפטע די
 אפם לעבן. צום נויטיק איז ראם נלייבגעוויכט, רעם רויקייט,

 ער טינדערווערטיקייט־נעפיל. א פון פארכאפט נביא דער איז
 ליפן זיינע אז זיך, קלאגט ישעיהו בארוף. ויין ווערט ניט איו

 ירטיהו נאמען. נאטם ארויסצוברעננען ווערט ניט אוטריין, זיינען
 אי* זיין פאר ווערטער קיין ניט האט ער יונג, צו זיך פילט

בעם נביא רער און אים צוברעכט נבואה די מהות, נערלעכן
רער איז עפטער נאף יאך. רעם פון באפרייען אים ז$ל טען זיך

איבער לעבט ער בארוף, זיין פון באהערשט פארקערט נביא
 וזעם פעלקער שטארק. און גרוים איז ער מאמענטן, רערהויבענע

 נייע שאפט ער אומברעננען, ער וועט לענדער צוברעכן, ער
קלאר. אים פאר איז צוקונפט די באציונגען, נייע וועלטן,

 רער איז כאראקטער נביאם פון שטריך אלנעטיינער אן
 א נביא. קיין ניט זיין ניט קען נביא רער "מוז". אינערלעכער

 זיין קעגן אים טרייבט אים, פאר שטארקער איז וואם קראפט,
 נע" ווי איז נביא רער אינטערעסן! זיינע קענן ווילן, אייגענעם

 קיסרים שטראפט רעדט, נייט, ער און מאכט רער פון פאנגען
וועלט. נאנצער רער טיט זיך רייסט לענדער, און

רורכגעדרוננען איז לעבן נאנצער זיין מהות, נאנצער זיין
ער )אלישע(, עלטערן די אוועק ווארפט ער קראפט. רער טיט

 איו פאמיליע־לעבן ויין )ירמיהו(, קרובים זיינע מיט זיך צעקריגט
ירמיהו(. )הושע, צעבראכן

 העכסטן ביון אנגעשטרענגט שטענדיק ויינען נערוון זיינע
שטארק. אויסערנעוויינטלעך און קאנצענטרירט איו ווילן זיין נראד.

 פון זשעני רער לעבט נביא אין אז נעואגט, וואלטן מיר
 רער אריענט, פון מענטשן אמאליקן פארן דורות. פון פאלק,

!!יהוה נאט♦ ניט אויב זיין, געקענט ראם האט
 רעם פון איבערלאסם זיך פילט נביא רער אז טרעפט, עם

גע" זיינע מיט סתירה א אין קומט נבואה די יאך. שווערן
רער* קיין ניט האט נבואה זיין נעפילן. מענשלעכע וויינלעכע

 פאר" און פארהאסט אפגעלאכט♦ אייגואם, איז נביא דער פאלג.
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 א ספק, א אריין אים אין זיך ננבעט עם און ארוטיקע די פון פ^לגט
יאוש־נעפיל.
 בכלל האט וועלכער ירמיהו, רעדט צושטאנד דעם ווענן

 מיר אבער איבערלעבוננען, נביאישע זיינע וועגן ריידן צו ליב
 אויסערגעוויינלעך אזא בא מענטשן, גאנצן אזא בא אויך עם טרעפן

אליהו. ווי כאראקטער, שטארקן
 נא אליהו זיך כעט פארפאלנטער, א מדבר, אין אליין

 מיינע פון בעסער ניט בין "איך ווארום נשמה, זיין צונעמען ג^ט
(.4 יט' א* )מלכים עלטערך

 ארי־ קיין ניט איז נבואה אז מיינען, נעלערנטע אנדערע
 זיך ציען נביאות פון ווארצלען די דערשיינונג. יידישע גינעל

 ווי שבטים, אלט־אראבישע די פון בלעם, למשל ווי אדום, פון
 צו פארבאדינג דער איז זיי בא מאכמעד. שפעטערדיקער דער

 אויך חלום. רעד אילוזיע, די האלוצינאציע, די געווען נבואה
די ראלע. גרויסע א חלום רער שפילט נביאים יידישע די בא

 טיט צוזאמענהאנג אין נביא רעם מאל עטלעכע דערמאנט תורה
 שמואלן צו אויך וו.(. א. א. 2 יל דברים ,6 יב׳ )במדבר חלום א

 שלעפעריקן האלב א אין באנאכט, אנטפלעקונג די נעקוטען איז
 ווענן ווי חלום, א ווענן רעדט וואס ירמיהו, אפילו און צושטאנד

 נביאים, פאלשע רי בא אנטפלעקונג נעטלעכער פון סימן א
חלומות. זיינע וועגן אויך דערציילט
 טיט נוט זיך פאסט נבואה און חלומות פון ראלע די

 נע־ חלום אין אז לערנט, וואס טעאריע, פסיכאאנאליטישער רער
 מענטשלעכע טיפסטע און פארבארגנסטע די אויסדרוק אן פינען

 טיפע פון מענטש דער קודם־בל דאך איז נביא דער פארלאנגען.און
ווונשן. באהאלטענע פון איבערלעבונגען,

 באטריב סעקסועלער פארבאהאלטענער אינערלעכער דער
 די האבן אריענט אלטן אין ראלע. גרויסע א נביאים די בא שפילט

 געפילן סעקסועלע די פאר געפונען געצנדינעריי דער פון פארמען
 אישטאר געטין די באפרידיקונג. א און אויסדרוק אן מענטשן פון
 דער הורעריי, עפנטלעכער איר טיט פארהייליקט נעווען איז

 פארשפרייט און באליבט נעווען איז )אשרה( אישטאר פון קולט
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 יארהונדערט ־טן7 בחן ה. ד. ,יאשיהון ביז פאלק, גאנצן באם
 א־3 אירע נעהאט זנות פארהייליקטע די האט נעב. קר. פאר

 די אויך און ויעלט אלטע די המקדש. בית אין צימערן זונדערע
 אומר*נ־ קיין נעפילט ניט רעם אין האבן צייט יענער פון יידן

פארכרעכן. קיין קייט,
 עקל, אן דעם קענן דערפילט ערשטע רי האבן נביאים די
 גמאלדיקער א טיט און אומריינקייט אן פארברעכן" א א*נגעזען

 אפטכאל אבער פראסמימוציע־קולט. רעם נעשמורעמט קראפט
סעקסועלער א פון פארכאפט זיינען אליין זיי אז זיך׳ דוכט

מאשענטן. סעקכועלע אפט שיר הערן רייד זייערע אין קראפט,
 צו פארנליכן זיינען נאט צו ישראל פאלק בון באציונגען די

 מעלכעבייט זונה, אויסנעלאסענער אן צו פאררעטערין, א פרוי, א
 בא ביישפיל באליבסטער רער איז דאס מענער. אירע שטענדיק

 אלץ, ישעיהו אויס רעפנט פארגניגן באזונדעד א טיט נביאים. די
ארונטער. עם רייסט און שיינקייט, זייער פאר באנוצן פיויען מאם

 פרוי הער טיט באציונגען זיינע דינען הושע נביא פארן
נביאות. זיינע פון אויפנאנו. פארן

 פעלן ליבע־מאטיוון ראפינירטע אויסגעאיידלטע, די אויך
נביא. באם ניט

 ארומנעוואנ־ יידן האבן יהוהן צו טרייהייט און נלויבן טיט
 בא־• דער טיט עם פארגלייכט ירמיהו און מדבר דעם אין דערט

 איבערגעבנ־ דער טיט ליבע, יוגנמלעכער דער פון טרייהייט זונדערער
ליבע. ערשטער דער פון שיינקייט און קייט

 באפעל. יהוהם אוים פירט ער שליה, נאטם אין נביא רער
 מאם עברים, די פון נאט היבטארישער דער איז דאם — יהוה
 גע־ כנען, אין נעקומען דערנאך און מדבר אין נעמאנדערט האבן
 אויך האט אזוי באפעלקערונג. ארטיקער דער טיט מלחמות פירט
 די בעלים, די טיט מלחמות נעפירט מדבר, פון נאט רער יהוה,

מיינגערטנירער. און ערדבאזיצער די פון געטער
 איינגע־ עברים די זיך האבן מלחמות פון י^רן לאננע נאך

 אויסגע* ערדארבעט, צו אריבער כנען, אין אייננעלעבט און זעצט
 קולטן די אויך און באפעלקערוננ. ארטיקער רער טיט זיך מישט
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 די •ארלארן זיך ס״האבן צעטישט. זיך האבן בעל און יהוה פון
 כנען. פון געשער די פון און טדבר־נאט פון גרעניצן שטרעננע

ערדארבעטער. די טיט אסיטילירט זיך האין נאשאדן די
 די פארטוישן קעגן אסיטילאציע, אזא קעגן איז נביא רער

 ודעלכע געבאשן, מאראלישע האט יהוה קולטן. די פון נרעניצן
 שטראף שט־ענגםטע די אפהיטן. שטרענג פאיערט נביא דער
באפעלן. יהוהם ברעכן ויעלן תאם קספ, יענע אף קוטען העט

 ח בא קרבנות. מתנות, פיינט האט מריר פון נאט דער
הויפם־קולט. רער קרנן דער איז כעלים

 קרכנוו/ די אף שפאט און נאל זיין אוים גיסט נביא רער
יהוהן. פאר זיי ברעננט מען ווען אפילו,

 האין מענטשן הייזער. ק*ן נעווען ניט זינען מדבר אין
טיט זיך באנוננט יהוה אויך און נעצעלטן, ביידלעך, אין נעלעבט

 דעם אויסבויען דאם אפגעליינט האט נתן נביא דער געצעלט. א
א צייט גאנצע די נביאים די האבן דערנאך און המקדש, בית

רער, זיין תעט אליין יהוה המקדש. בית צום באציונג קאלמע
 אוזעק זיך שטעלט ירמיהו צעשטערן. המקדש בית רעם העט האם
קומש וואט פאלק, גאנצן פארן המקדש, בית פון מויערן די אין
זאנט נאטען נאטם אין און יהוהן, צו בוקן זיך הויז הייליקן אין
 די ודייל ווערן, פארברענט און צעשטערט וועט הויז די אז ער,
 די יתום, דעם שוואבן, דעם בארויבן נעזעץ, דעם ניט היטן יידן

בלוט. אומזיסט פארניסן אלמנה,
 אופגע־ זיינען האס עוולות, די מאמענט, כאציאלער דער

 די מלוכה־ארדענוננ, נ״ער דער טיט ערר, די פארטיילן טיטן קומען
 שיואבן איבערן שטארקן פון ארעטאי, איבערן רייכן פון הערשאפט

 לאגד אין פרעטדן איבערן בירגער אייננעזעסענעם פון שיצלאזן, און
 מאטיוו דער פראטעסט. שטאייקסטן רעם נביא באם ארוים דופן

 פא־ דער איז ראם ארם. וויכטיקן א נביאים אלע בא פארנעטט
נבואה. רער פון מאם

 אויך ^פגעזונדערט, געלעבט האט וואם נזירים, סעקטע די
 נאמאדישע אלטע די אן נעהאלטן פעסם זיך האבן רכב, בני די

די ודיין• קיין נעטרונקען ניט הייזער, קיין נעבויט ניט געוויינהייטן,
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 און געטרייע די פון נעשארן, ניט זיך האר די אפילו האבן בזירים
 "בני נביאים יוננע די ווערבירט זיך ה^בן זיי צווישן במגייסטערטע

^הנביאים".
 הארטע די נעווען איז נביאים די פון קליירונג די און

 די פון קליירער ווייכע די ניט און נאטארן די פון קליידוננ
 הארטער דער איז בגר נביאם רעם שטאט־מענטשן. און דארף־

 אים האט אזוינעם פאר לערערגארטל. זיין און מאנטל האריקער
געקענט. און געזען שטענריק פאלק ראם

 אויסראטן נביא זיין און יהוה פ$דערט מלהמה א בעת
 פי, און מענטשן לעבעריקע די נאר ניט אומברענגען שונא, רעם
 פרעמרער דער פון זכר קייין זאכן. באלעבטע ניט די אויך נ^ר

 ז^ל קולטן די פון אשימילאציע די כדי בלייבן, ניט זאל קולטור
פארקומען. קענען ניט

 עם שאולן, צו באפעל שמואלס באשטאנען איז רעם אין
 אין נאך האט וואס עטלק, פון בלייבן ניט זכר קיין ז^ל

 נע־ דער שאול, ווען און עברים די טיט מלחמית געפירט מדבר
 רחמנות־נעפילן, טיט דורכגעדרונגען ערר־ארבעטער, מעזענער

 אזוי ניט האט נוטס, און האב איינהיטן פארלאנג קולמורעלן טיטן
 אים נביא דער האט במפעל, שטואלם אויסגעפירט שטרענג

טראן. פון אפנעזאגט
 בארי־ קיין "הרם". אלטער דער במשטאנען איז רעם אין

 די טיט לעבן, ארט פרעטדן טיטן פרעמרע, ראם טיט ניט רונג
 צייטן, די פון נ$ך געצוינן זיף האט במפעל אזא קולטן. פיעמרע

 כנענים די טיט מלהטות נעפירט ה^בן נ^טארן עברישע די תען
 קעגן מיטל איינציקער דער געווען אין דאם ערר, רער פאר

 די געפירט האבן ערשטע, די דערהויפט נביאים, די מסימילאציע,
 —נביאים די זיינען זינען דעם אין ווייטער. אליך ליניע זעלבע

 דער קעגן רעאקציע געזעלשאפטלעבער דער פון פ^רשטייער
לעבן. ארט און נעוואוינהייטן נייע קעגן קולמור, נייער

 און שטאי-קער זייער ערנסט, טיפער נביאימם די מבער
 האט צוקונפט געשיכטלעכער דער אין מריינדרינגען ווייטזיכטיקער

 ארוטיקער דער אף אויך אויגן די זיי בא געעפנט ^פט
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 דעה און פירעד ערשטע די געווען זיינען נביאים די און וועלט,
 געשאפן האבן וואם די פאלימיק, אויסערלעכער דער אין זאגער

 אויפלעג־ די טיט אינטערעסירט זיך שטענדיק און פארבינדוננען
מלובות. דישע

 נעבורט קריסטוס פאר יארהונדערט ־טן6 ביזן ־טן8 פון
 הערשאפש רער אונמער ארונטערגעפאלן מלוכות יירישע די זיינען

 אין דא בבל. דערנאך און אשור א!־ם, לענדער שטארקע ד* פון
 מעמיקייט אינטערנאציאנאלער רער פאר פעלד ברייט א נעווען

 נעטאמערם זיך האט יהודה ויען און נביאים, די פון
 הויך ירטיהו האט טצרים, און בבל צווישן טויט טיטן

 אז אזוי, בבל, אונטערווארפן זיף זאל מען געפאדערט אפן און
 אגענט אן איז ער אז באשולדיקן, ירמיהו געקענט האט מען
בבל. פון

 פרעטדן א פון אנענט אן און יהוהס נביא גרעסטער רער
! קולט

 אבסורד, אזא אין געגלויבט פאלק ראם האט דאך און
 אג- האט נביא דער וואס שטעלונג, אייגנארטיקער דער צוליב

נענומען.
 ערשטע די נעווען נביאים די זיינען זינען נעוויסן א אין
שלים. צו גערופי יידן, בא פאציפיסטן

* * *
 שריפטשמעלער רעדנער, דיכטער, געווען נביאים די ז*נען

ן צוזאטען אלץ אדער
 דענקען זיין דיבטונג, איז נייסט נביאם פון אינהאלט דער

 פון באראקטער דער סימבאליש, האנדלונג זיין בילדעריש, איז
 ארויסטרעמונ־ עפנטלעבע אף געשטופט אים האט טעטיקייט זיין

וועלט. דער פאר מאבט, דער פאר פאלק, פארן נען
 אנגענוטען נביא דער זיף האט סאציאל־שוואבע די פאר

 בעסמן אין טריבון יידישער דעה איז דאם ווארט, פון בה טיטן
זינען.

אפט, זייער באגוצט נביאים די זיך האבן סימבאל טיטן
 האנדלונג, אין נאי ריד, אין נאר ניט משל דער איז ד$ם
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 אומפארשטענדלעבע, ראם מאכן צו פארשטענדלעכער און קלערער
 צייטן אחאבם אין שפעטערדיקע. און ווייטערע ראם דערנעענטערן

 צוויי גענומען ארם מיט קריג פארן צדקיהו נביא רער האט
 גייט ירמיהו צעשטאכן'ווערן. מעט ארם ווי באוויזן און הערנער

 שטייט תאם יאך, אפן ווייזן צו האלרז אפן יאך א מיט ארום
לאנד. גאנצער רער פאר

 קראפט. גוואלדיקע א זיך פילט רייד נביאיהם די אין
 אריינגעטאן ניט האט זיי נאך קיינער און נביאים ד* ביו ק*נער

 רעם אין נביאים. די ווי קראפט, אזא ווארט מענטשלעכן אין
געשיכטע. מענטשלעבער רער אין איינציקע די זיי זיינען וינען

 אנ־ אדער רייד, זייערע פארשריבן אליין נביאים די האבן
? געטאן זיי פאר ד$ם האבן דערע

פארשריבן געזק גורנישט אליין האבן נביאים ערשטע די
זיי פען. אין ניט און ווארט אין איז קראפט זייע* זיך. פון

אורטייל. ארויסיעזאנטן מיטן מירקן
 געקענט ניט און גערארפט ניט נביאות זיינע הייט אליהו

 בא־ א ארויסז^גן. פון קראפט אין איז באטייט זייער פארשדייבן.
 ארויסגערופן האט — למשל מארד, נבותעס — צופאל זונדער
 ירשענען נאך און "גזלענען :אורטייל אייביקן אבער קורצן, אליהום
ן" וועסטו

 דא עטוסן. פון אנהויבנריק נבואה, די איז אבער אנדעיש
 אנצוווייזן שטענדיק נאר צופאל, א צוליב ניט נבואה די קומט

 שוין איז דא דערשיינונגען, טאג־טענלעכע די אף ווירקן צו און
 פארשריבן מרז ראם און געדאנקען און געשעענישן פון קייט א

מערן.
 זאגן נביאות יאר צוואנציק נאף איז נבואה ירמיהום

 זון דער כרוך אנהענגער און פריינט זיין פון געווארן פארשריבן
 נביאם רעם געטיילט ה^בן מגילות פארשריבענע די נריה. פון

 נענע א* די טיט געברענט זיי האט יהויקים קיסר דער גורל.
 א דורכגעשלאגן זיך נבואה פארשריבענע די האט ד^ך ד״ענט.
אייבירףט. דער אין וועג זיכערן

 די מען ה$ט שרייבן, פון קונסט די פארשפרייטן טיטן
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 שריפט* מער• נעיוען שוין אח יחזקאל נעשריבן. מער אלץ נבואה
 היסכאריקער רער אן ודייזט ריכטיק און רעדנער, וזי שטעלער

 זיך פאטאס, איר פארלארן נבואה די האט דערמיט אז קימעל,
 זעפאכע אנדער אן אין אריבער לימעראמור, אין פארוואנדלט

שרייבער.—סופריב נאכען רעם נעכר^גן ד^ט וז$ס
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נביאים. פאלשע אוץ אמתע

פארשטיין ניט מען רארף נביאים "פאלשע" די אונטער
נעווען זייגען דאם אפנארעי". מענטשן, פאלשע בוכשטעבלעך

 ויינק נביאים "אמתע" רופט מען וואם די, וועלכע מיט נביאים,
 אנטוויקלתג די קאמף. פארביטערטן שטענדיקן א אין נעשטאנען

 האבן מיר ווייל נאכצופ^לגן, שווער איו נביאים פאלשע די פון
קעגנער. זי׳יערע פרן אפרוף רעם נאר ויי מעגן

 נעווירקט ארן געלעכט ז* האבן אמהע, די ווי אווי אויך
 צייט דער פאר ויינק אץ י^רן, הונדערטער די פרן משך אין

 און אופבלי־פעריאדן געהאט דיזעלבע, ארץ איינע ניט געורען
 אתרו, צו דערגאנגק ויינק נעמק ווייניק אונטערנאנג. פון צייטן

 אפקלאנג אן ש^טן, א נ$ר ויי זיינעץ אונדו פאר אנאנימען. מערער
נביאים. אמתע די פון

 מעי־סטנ־ ויי ויינק נביאים ערשטע די פון צייטן די אין
 יהוה וועמען טיט אישטאר, און בעל געצן די פון נביאים מייל
 רעמאלם שוין אבער קאמף. דירעקטן א פירן נביאים וייגע און
 נביאים־שריפט־ רי פון צייט רער אין שפעטער, באזונרער און

 נאמען. יהוהס אין ריידן און פאלשע די אויך קומען שטעלער,
 אי׳יני־ פאר אננעמען ניט ויי מען דארף פאל דעם אין אפילו און

 באגייסטערונג. נבואה, געהאם האבן ויי אויך $פנארער. פאכע
 ריבטונג, אנדער אן אין נעווק נאר איו געדאנקעףנאנג וייער
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 ־אנ אן פין נעווען ויינק איבערלעבונגען אינערלעכע וייערע
מין. דער

 דער פון מערפטנטייל, נביאים, נעווען זיינען פאלשע רי
 בא= האבן וו^ם נביאים, היינט. פון מענטשן מאכט, הערשנדער

 מיטנעשווומק לאנע, הערשנדע די פארפעסטיקט און רעכטיקט
שטראם. טיטן

 ניט אויב מ^רגן, פץ מענטשן נעווען ויינק נביאים אמתע די
אפאויציע. אין שטענריק איו רעוזאלוציאנערן,

 גוט — פאלשע די פארפאלגט, זיינען נביאים אמתע די
באצאלם.

 ער ה^ט ארם, מיט מלחמה א אף זיף קלייבט אחאב ררען
 אים באנייסטערן וועלכע נביאים, מחנה נאנצע א זיך פאר עוין
 פארוים־ מיטן קריגש־לייט, די און פאלק דעם מוט צו ניבן און

 מיכיהו נביא איינאיינציקער קריג. פין אויסנאנג גליקלעכן א זאנן
 נביא דערראדקער און שלעבטם. פאר זאגט אפאזיציע, אין בלייבט

אמתער. אן ווי פארצייכנט איו
 נוטש קין אים אף וועט נביא דער אז פארוים, ווייס אחאב

 שטענדיקער א איו דאם פיינט. דערפאר אים האט און ואגן ניט
ניין־זאגער.
 פון קולט דער איו יהודה אין אייך און אפרים אין רק

 די—נעצנדינעריי די הערשנדער, דער נעווען אישטאר און בעל
 געצנרי־ נעווק ויינק ישראל בני די און אמונה פארשפרימסטע

 קולט, דעם צו צונעשטאנק נביאים פאלשע די אויך ויינק נער,
 איבערנעבןאין נבואה זייער און וועי־ן באגייפטערט אים פון פלענן
 צווישן אונטערשיד דער איו דעמאלט אישטאר. און בעל פון נאמען

 קלארער. א און $פענער אן געווען נביאים פאלשע און אמתע די
 געבליבן, איו ער ווען אליהון, פון צייטן די אין נעווען איו אווי

בעל. צום אוועק איז נביאים מאסע גאנצע די אין אימאם
 געויען איו קולט יהוהס ווען יהודה, אין $בער שפעטער

 !■*ינק הויף רער אויך ^פט און כוהנים די און פארשפרייט, מער
 די פאלשע פאר אנגערופן נביאים אמתע די ה^בן פרום, נערען

אריענטאציע, פאליטישער אנדער פון געווען ויינק וועלכע יעניקע,
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אץ הויף־לייט די טיט בשלום נעלעבט האבן ורעלכע אלע, די
בוהנים.

 אויסנאמען. איינצלנע דא זיינען פאל דעם אין אויך אבער
 טיט געווען זיינען נביאים אמתע די ווען צייטן, נעווען זיינען עם

 אין אפאזיציע. דער טיט פאלשע די און מאכט הערשנדער דער
 צום מקורב א נעווען איז ישעיהו נביא דער ווען צייטן, חזקיהוס

 גע־ האבן וועלכע נביאים, די זיינען עצה־נעבער, זיין און קיסר
 ז* פאלשע. פאר פאררעכנט געווארן פאליטיק, אנדער אן פירט
 וואם זיך, דערקלערט דערמיט און ראלע קליינע א געשפילט האבן

 צו זיך באציט ווייניק, פארהעלטניסמעסיק, זיי, ווענן רערט ישעיהו
פאראכטונג. מיט זיי

 בבלישער דער פון איינער געווען איז יחזקאל נביא דער
 נע־ פארטריבן זיינען רואם עמיגראנטן׳ ערשטע די פץ קאלאניע,

 נעביל־ זיך האבן קאלאניע דער אין אויך און ירושלים. פון ווארן
 זיך צווישן געפירט האבן וועלכע נביאים, נרופעם באזונדערע דעט

 פאר־ צייטן ערשטע די אין זיינען בבל אין דא קאמף. העפטיקן א
 לעבנפגעפאר מיט מארטירע*. די געווען נביאים פאלשע די—קערט
 אתים־ פון אפגעזאגט ניט זיך נביאות, זייערע נעהאלטן זיי האבן
 ירושלים צו לאנד, און פאלק צום ליבע די מיינוננען. זייערע זאגן
 באגיים" זיי האט פיינט צום שנאה די בית־הטקדש, דעם און

 זיי האבן מאכט; דער פון געפאר דער אף קוקנדיק ניט אץ טערט,
 צדקיהו, און אחאב — נביאים אזעלכע נביאות. זייערע געהאלטן

 זייערע פאר באצאלט לעבן מיטן האבן — מעשיהו פון זון דער
 רייד די פאר פארברענט עפנטלעך זיי האבן בבלים די נביאות.

זיי. קעגן
 אלגע־ אין פאלן. איינציקע ווי ניט מער אבער זיינען ראם

 באוווסט־ רעם זייט זיין אף געהאט נביא אמתער דער האט מיין
 פארטריבן פארפאלגט, איז ער פארוואס אמת, פון יושר, פון זיין
 פאל־ די זיי, און שליח, יהוהם איינציקער דער איז ער ליידט. און

 ווענן ריידן און ציינער די מיט "בייסן פאלק, דאם פארפירן שע,
יענעם קעגן אריין, טויל אין ניט זיי ניט עם ווער אבער שלום,

)מיכה(. מלחמה" א זיי גרייטן
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 אין טיילן אוקי נביאים פאלשע די מיר קענען ארום אווי
 אפיים^ אין נביאים די זיינען פעריאד ערשטער דער :פעריאדן צוויי

 רער געצנדינעריי, ג^ויען איו גלויבן הערשנדער דער ווו דארט,
 גע־ זיינען נביאים פאלשע די און בעלים ארטיקע די — קולט

 פיל, זייער געווען זיינען ויי אישטאר. און בעל פון נביאים די ווען
נביאים. יהוהם פארפאלגט ה^בן און מהנות גאנצע

 קיין געווען ניט דעטאלט שוין איו נביאים יהוהם בא ^בער
 ארם און אחאב פון מלחמה דערמאנטער דער אין איינהייטלעכקייט.

בא זיך צווישן קאמף פון באשרייבונג נענויע א מיר נעפינען
 כנענה, פון וון דער צדקיהו, נביא פאלשער דער נביאים. יהוהם

 איו ארם, טיט מלחמה דער אין נצחון א פארנעז^גט האט וואם
געזאנט; און געפאטשט אים האט מיכיהו, נביא צום צונעגאנגען
 טיר פון אריבער גייפט ם יהוד. עם איו אן ווען פון —

דיר! צו
געט־ אפן זיצט יהוה ווי פאר׳ בילרעריש שטעלט מיכיהו

 וועט רועד :פרעגט יהוה און מלאבים, די אים ארום טר^ן, לעכן
 אוןפאלן מלחמה אין גיין ואל ער אחאבן, ארייננארן ^ננעמען וקי
אנגענו־ זיך מען האט מיטלען פארשיידענע מיט רטות־גלער! אין

טיטל דער געפעלן איו אבער בעסטן צום אריינצונארן. אים מען
די פון מויל אין אריינצוגעבן אננענוטען זיך האט וואם גייסט, פון

 די ווי פ^רגעשטעלט, סיטוו^ליש איו דא ר*ד, פאלשע נביאים
יהוהן. פון אחים אויך איו נבואה פאלשע

 אין דארט יהודה. פ$ר זיך טיט שטעלט בילד אנהער אן
 קאסטע נאנצע די ווו הויז, יהוהם געשבאנען איו עם ווו ירושלים,

 קרבנות א-ם פאר געבראכט יהוהן, געדינט ספעציעל ה^בן כוהנים
 הויף קיסרלעכער דער אויך איו אפט ווו געלעבט, דערפון און

 נביאים פאר ארט ווייניק געבליבן איו ד^רט יהוהן, געטריי נעווען
 אין גערעדט נביאים אלע שוין האבן דארט קולט. אנדער אן פון

 דעה העפטיק און נרוים געווען איו אבער דערפאר נ$םען. יהוהס
 וויכטי- יערער בא גופא. נביאים יהוהס צווישן קאמף אינערלעכער

 צע־ זיך ויי האבן געשעעניש געזעלשאפטלעכער פ^ליטישער, קעי•
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 אפן השפעה פאר געקעמפט און גרופעס באזונדערע אף מיילט
הרף. קיסרלעכן איי בית־המקדש, אין פאלק,

 די וזער און אמתע די געווען זיינען זיי זיי פון ווער־זשע
נאמען! יהוהם אין גערערט האבן אלע אויב פאלשע,

 קאמף רער רען יהודה, מלכות פון י$רן לעצטע די אין
 באזונדערס געווען איז נביאים גרופעם פארשיידענע די צודישן

 גרויסע פארכאפט האבן ליידנשאפטן פאליטישע די ווען שטארק,
 נא* דער אפילו אפט פארשווינדט באפעלקערונג, דער פון שיכטן

 נביאים. אנגערופן איינפאך, ווערן, גרופעס ביידע און פאלשע מען
 רופט חנניה, נביא מיטן קאמף זיין רענן דערציילט ירמיהו מען
 ער, חנניה. נביא רער—פשוט נאר נביא, פאלשער ניט אים ער

 אז ווייזן, צו האלרז אפן יאך א מיט ארומגעגאנגען איז ירמיהו,
 נביא דער און ירושלים, ווערן וועט פארשקלאפט און פארווערנט

 רער אף ווייזן צו יאך, דעם אראפגעריסן אים פון ד^ט חנניה
ירושלים. פאר שטייט וו^ש באפרייאונג,
 צושרייבן נביאים" "אמתע נאמען רעם געקענט וואלטן מיר

 פר$גנ$ז פאליטישער און נעזעלשאפטלעכער וועמעם יעניקע, די
פארווירק־ געווארן איז בארעכטיקט, פאר ארויסגעוויזן זיך האט

 זיין אין הגם אמתע, געווען זיינען ד$ם, הייסט רייר, וועטעס לעכט.
 די נביאים, פאלשע פאר פאפולער. ניט און באליבט ניט צייט

 די פון נאנג דעם פארגעזאגט ריכטיק ניט ה^בן וועלכע יעניקע,
 אזא נאמען. יהוהם אין נערערט אויך האבן זיי הגם נעשעענישן,

 ווערט נביאים פאלשע די פון אמתע די אונטערשיירן צו סימן
(.22—20 )יח' ״דברים״ אין ^נגעוויזן ארך

 אויסגעהאלטן. אבסאלוט ניט איז סימן דער אויך אבער
האט ניט, צווייפלט מען אמתקייט וועמעם אין אלישע, נביא דער

 קריג אין גיין אדום און יהודה אפרים, מלוכות, דריי נעראטן
פאר אומגליקלעכער אן געווען איז אבער קאמף דער מואב. טיט

 נצחון דער אפילו אויב נעזיגט. סוף צום האט מואב און ישראל,
דער זיך באריטט דאם ווי גרויס, אזר נעווען ניט איז מואב פון

דאך אבער מצבה, פארבליבענעי זיין אין מישע מואב פון קיסר
 ארויסגע־ אזר זיך ה$ט נביאות אלישעס און מואב, ה$ט נעזינט
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 בא מיר נעפינען דאסזעלבע ריבטיק. אינגאנצן ניט פאר *יזן
ירמיהון. פון נביאות אייניקע

:זאגן צו פאסט נביאים־דיכטער די ווענן
—י יוערן מקוים זאל נבואה מיין וועלן ניט וואלט איך—
 שטראפן איבערהויפט זינען אין געהאט האבן נביאים די

 אלדאם מיט נעדראט האבן זיי פירער. זיינע און פאלק ד$ם
 ניט זאל שלעכטם דאם און ווערן בעסער זאל מען כדי שלעכטם,

פ^רקומען.
 נביאים א סמנים אייניקע לויט איז ויאס רבדים, ספר דער

 אונטערשיידן פון פראגע דער מיט אוקי זיך אינטערעסירט ווערק,
פאלשן. פון נביא אמתן דעם

 איז, נעוואדן פארפאסט איז בוך ראם ווען צייט, דער אין
 13 קאפיטל אין און אקטועל, זייער נעווען פראגע די קענטיק,

 אונטערשייד. אידעישן אן אונטערצופירן פרות א געמאכט מערט
 דייה, נביאם פונם פארתירקלעבונג פון סימן אויסעילעכן דעם ניט
 דער פון אינהאלט דעם פון ^פהענייק אינערלעכער, אן נאר

נבואה.
!וועג יהוהס אין פירן און ניין מוז נביא דער
 אפילו, איז געטער, אנדע-ע פאר רערט ער אכער אויב

 סימנים און פארויסז^נוננען זיינע מקוים, ווערן רייר זיינע אויב
 וועלכער פאנטאזיאר, א ווי מערניט ער איז פארווירקלעכט תערן

ווערן, געטויט מוז
 אין געשטאנען לעבן גאנצן דעם איז ירמיהו נביא דער

 ד$ם פארביטערט אים האבן זיי נביאים. פאלשע די מיט קאמף
 ער צארן. און כעם מיט זיי ווענן אפ זיך רופט ער און לעבן

 פאר געפינט זיי, שילט און יהודה פון אומגליק רעם זיי אין זעט
 פריני־ ^ביעקטיוון אן גיט ער אויך און ווערטער. ערגסטע די זי׳י

 נביאים, פאלשע די פון אמתע די אונטערצושיירן סימן ציפיעלן
 פריער האבן מיר וואס רעם, צו נאענט זייער איז סימן זיין

 צו אפאזיציע אין שטענדיק איז נביא אמתער רער אז נעזאגט,
מאכט. הערשנדער ויער

 שלעכמס, פאר זז^נט נביא רער אויב אז מיינט, ירמיהו
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 צו ניט אים וואט פאר גרונט, קיין ניטא איז מארד, מלחמות,
 א*נ־ אין שלום וועגן פרירן, חעגן רעדט ער אבער אויב גלויבן.
 אפ= מען מוז הערשער, פון און פאלק פון חילן טיטן קלאנג
וועם דעמאלט און ווערן, פארחירקלעכט וועט דאם ביז ווארטן,

פא= נניא. אמתער אן געחען איז ראם אויב זען, ערשט מען
 געלוינט האט פאלק און הערשער פון חילן לויטן נוטס רויסזאגן

 דער חען נבואה. אמתער פון סימן קיין געחען ניט איז און
 דער פון חילן קעגן שלעכטם פארויפגעזאגט אבער האט נביא

 פאסירן געקענט עם האט רערפאר, נעליטן אפט און מערהייט
פאדערונג. יהוהס לויט נאר

 אייניקע פראגע. הער צו שליפל העם זובן מסן דארף דא
 אין נביאים די טיילן א.( א. סעלין גונקעל, )הערמאן נעלערנטע

 און, מפלות אומנליק, שלעכטם, פאר זאגן אפן, שטר חאם אזעלבע,
 ויענן רייד נוטע טיט קומען טרייכטן, וואם נביאים, פארקערט,

 באזונדער פעריאדן, היפטארישע געוויפע פאי נצהונות. ישועות,
 פון אמתע אונטערשיידן צו סימן הער ראם איז חורבן, פארן

 האט לאנע די חען בבל, גלות נאכן מערניט נביאים. פאלשע
 טרייסטן און מונטערן געדארפט האט מען און געביטן, איגגאגצן זיך

נביא. "גוטער" א געווארן נביא אטתער הער אויך איז פאלק, האם
 אין געלעבט האט חאס צווייטעי, דער ישעיהו נביא רער

 אהיים צוריק בבל פון .געקערט זיף האבן יידן חען צייט, דער
 טרייסט "טרייסט, :טיט נביאות זיינע אן הייבט ארץ־ישראל, אין

 אינגאנצן דערמאגט נביא דער אז כאראקטעריפטיש, פאלק!" מיין
 זייער איבערגענומען אליין האט ער נביאים. עאלשע די ניט

 איז נביא דעם בא אויך הגם און טאקטיק, זייער נבואה, ארט
 געחענדעט איז ער אבער שווערד", א חי שארף צוגג "די

 טרייסט־ גוטע, נאר ער האט ציון פאר פעלקער. אנרערע קעגן
ווערטער.

 געזינדיקט און געלעבט האבן יידן די חען אבער, פריער
 דעד איז מלוכה, אייגעגער דער אין לאגד, אייגעגער דער אף

 גע" געמוסרט, געשטראפט, האט וואם רער, גערוען נביא אמתער
 פון גאט איינציקער דער איז יהוד. אוגטערגאנג. מיט דראט
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 פאי•־ נ$ר, פאלק, אייגן זיין ניט שאנעוועט ויאס צייטן, אוראלטע
 עם איז קלאר באזונדער אומברענגען. אליין אים וועט קערט,

 אף האפענוננען אלנעטיינע די צעשלאגט ער עמום. נביא באם
 אומגליקלעכער אן נאר נליקלעכער, קיין ניט מאג". "יהוהם

מאג: רער זיין רועט
ט^:! יהוהם נאף נלוסטן וואס די, צו וויי
אים? איר באדארפט ויאט צו
!ליכט אן טאג. דער איז פינסטער אז
 לייב, א פון אנטלויפט וואם מענטש, א ווי

י בער א אף ארוף פאלט
שטוב א אין אריין לויפט

 וואנט, א $ן אן זיף שפארט און
 !שלאנג א אים בייסט עם און

 טאג, יהורם איז פינסטער
י ליכט אן שיין, אן פארחושכט,

 האבן וואם די, נעיוען ראם זי׳ינען נביאים פאלשע די
 טיט בילרער נעמאלט האבן וואם ט$נ", יהוהס נאף "נענלוסט

פארבן. ראזע העלע,
 נביאים די אנט־ינקען וועט ער אז איראניש, זאנט ירמיהו

 אזוי זאלן זיי גראז, ביטערע מיט אנעסן זיי ביטער־וואסער, מיט
זים. אזוי י־יידן ניט חנפענען, ניט

 דער קעגן נעווען זיינען נביאים אמתע די וואס דעם, צוליב
 זיי אז באקומען׳ אפט זיך האט מערהייט, רער קעגן מאבט,

 האט עם פאלק. פין נעפילן נאציאנאלע די באליידיקט האבן
מלוכה. רער פון אינטערעסן די פאיראטן זיי אז אויסנעדאכט, זיך

לאנע אזא באשאפן טאקע זיך האט צייטן ירמיהום אין
האבן וואם נביאים, די באשולריקן אינגאנצן ניט קען ,ן ג און
 שרעקלעכע די איבערנעלעבט דאן האט ירושלים פארפ^לנט. אים
די נביאים, די פון אופנאכע די באלאגערונג. בבלם פון טענ

 שטאי-קן מוט, די וועקן געווען איז פ$לק, פון פירער גייסטיקע
אף זאלץ שיט און ירמיהו קומט ד$ און ווידערשטאנר. דעם

 פ$לק באם מוט דעם 5א שויאכט נביאות, זיינע מיט ווונדן די
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 שנאה די נים ווונרער קיין אח עם און קריגסלייט. די בא און
ארויסגערופן. האט ירמיהו וואס פארפאלגוננק, און

 און לאגע, מראנישע זיין פארשטאנק האט אליין ירמיהו
 זיינע אף שיט ער ים וו פיינטשאפט, קללות׳ די טיט צוזאמען
מאטיוון: אנרערע אויך אי־וים אים בא זיך רייסן קעגנער,

נביאים, די צוליב צעבראכן מיר אין איז הארץ "די
צעטרייסלט, זיינק ביינער טיינע אלע
שיבורער, א ווי ארום, ביי איך
באהערשט". האט ווק וועמען מענטש, א ווי
 און נביאים אמתע די פון נאמען דעם פארייביקן צו

 אויסער־ אן אויך מ־טגעיוירקט האט פאלשע די שאטן אין לאזן
 אט און פארשרייבט. מען וואס דאם, איז געשיכטע סיבה. לעבע

 נאמען וועמעם אין אדער נעשריבן, אליין האבן וואם נביאים, די
 און אמתע, די צו צוגערעכנט ויינק געשריבן, האבן אנרע^ע

 די צו צונעשריבן אדער פארשוויגן, אינגאנצן זיינען קעגנער די
פאלשע.

 און גד הויף־נביאים די שול, שמואלם פון נביאים יונגע די
 וועלכער ירמיהו, כראניקע־שר*בער. ערשטע די נעיוק זיינק נתן

 פון אויך דערציילט נביאות, זיינע וועגן אויספירלעך דערציילט
 נריה,־ פון זון דער ברוך, סעקרעטאר און אנהענגער זיין ויי דעם,

 צו זאגט אלחין נאט רייר. ז*נע פארשרייבן דירעקט פלעגט
ירטיהון:

 נערערם, ריר צו האב איך וואם רייר, די זיך "פארשרייב
(.1—3 ל, )ירמיהו בוךי א אין

 צייט, דער אין געלעיט ה^ט וועלבע- יחזקאל, נביא דעי־
 דעם פאר זאנט אראם, בארג נעגאנגק שוין איז נביאות די ווק

נביאים: פאלשע די פון נורל
 שריפטן די אין און אריינקומען, ניט זיי וועלן פאלק אין "טיף

ווערן". אריינגעשריבן ניט ז* וועלן הויז ישראלם פון
 פאר־ ד^ם האנט אין געהאלטן האבן נביאים אמתע די

 ט( )יחזקאל לענרן די אף טינטער טיטן באיואפנט נעווק שרייבן,
 נא־ נוטן א טיט אומשטערבלעך, נעשיכטע דער אין געבליבן און
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 פאר־ פון תהום אין געווארן אריינגעוו^רפן זיינען קעננער די מען.
ווערן. געסן

 אין אויך אונטערשייד דער ד^ך בלייבט אלעמען דעם נאך
 פאלשן רעם נביא. פאלשן און אמתן פון צושטאנד אינערלעכן

 איבערגעבנקיים און גאנצקייט די ברק, אינערלעכער דער פעלט
 פאלשן פו! ווידערשטאנד רעם אפ שוואכט דאס נביא. אמתן פון

 אי־ זיינע פאר פארפאלגוננען און צרות די אריבערצוטראגן נביא
 נביא אזא איז פאטיליען־לעבן און פערזענלעכן אין בערציינונגען.

 רער פערזענלעכקייט. עטישע פעסטע, קיין ניט אויסנעהאלטן. ניט
 אויסגעהאלטענער פאזיטיוו א פון ביישפיל א איז נביא אמתער

 ראם און נביא האלבער א איז נביא פאלשער דער פערזעגלעכקייט.
 נביא אזא ווארפן צו ירמיהון מוט און רעכט פעסטקייט, די גיט
;פנים אין

געשיקט! ניט נאט האט דיך —
 דער פון פיבער נאנצן מיטן נבואה די איבערלעבן ניט ד$ם

 ער ד טיט מאכן שלום פשרות, צו נביא פאלשן העם פירט נשמה,
 פאר־ דעם זיך אונטערווארפן מער ווירקלעכקייט, דער מיט מאכט,

 דאם און פאיילאננ. ג^טם אים דיקטירן איירער פ^לק, פון לאנג
 ארומיקן אפן קוקן נעמט נביא פאלשער דער אז רערצו, ברעננט

 ודי טרויעריק, און פינפטער אזוי ניט צוקונפט, דער אף לעבי,
נביא. אמתער דער
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 האמף סאציאלן פץ נביאים די

מיכה. אץ עמוס



עמום
די פון נרעניץ אפן בית־לחם, פץ יויים ניט

 נע־ יהודה, פון מדבריות די און אפרים פון פעלדער פרוכטבאיע
דער נעיוארן נעבארן איו עם ווו תקוע, שטעטל די זיף פינט

 די פון איינער און שריפטשטעלער נביאים־ די פון ערשטער
עמוס.—נביאים גרעסטע

 געקומען עמום איו יהודה, אין אופגעה^דעוועט און נעב^רן
 זיך פאר געפונען האט ער ווו אפרים, אין נביאות זיינע מיט
ארט. נויטיקן פאסיקן דעם

אן, צייט דער פון ה. ד. נ., קר. פאר י^ר ־טן837 פון
 אויסנעראטן דינאסטיע, אחאבם אראפגעווארפן האט יהוא וו^ם
צו דינסט דעם איינגעשטעלט אפיציעל און בעל־קולט דעם

נארנישט מיר ווייסן יאר, 7 0 גאנצע ה. ד. עמוסן, ביז יהוהן,
איבער־ ווי זיף האט נבואה די *ט, טע נביאימם די פון

געריסן.
 נעיוען זיינען נביאים יהוהם ווען צייט, די געווען איו ראם

 צייטן. דודם צו ענלעזי הויף־נביאים, געוו^רן זיינען פריווילינירטע,
 איינגעווארצלט טיף נעווען נאך איו בעלים די פון קולט דער
 רעם. קעגן נעקעמפט ניט ה^בן הויף־נביאים די אבער פאלק, אין
 אין איינגעלעבט רויק זיך און התלהבות ן*ער האבןפארלארן ויי

לאנר.
 האם קאסטע, נביאישע די אופגעריסן האט וועלכער עמום,
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 ער זיים. רער פון געקוטען איז נאר זיי, צו נעהערט ניט פריער
 ¥ נאר נביא, א פון וון קיין ניט און נביא קיין גערען ניט איז

פייגן. ווילדע נעקליבן פאפטעך,
 רעם באשטיטם האבן ביאנראפיע זיין פון שטריכן צר* די

 נביאישן טיטן געבונדן געווען נים איז ער נבואה. זיין פון גורל
 שיכטן, □אציאלע נידעריקע פון אויסגעראקסן איז און שאבלאן

 אופ־ ,נביאות ז*נע ריכטונג נייע א איננאנצן נעגעבן ה$ט ראם
היטלען. ווייטע און נייע אין זיי געהויבן

 צ*טן. רייבסמע און בעכטע די איבערנעלעבט האט אפרים
 נרויפע די צעקלאפם. איז ארם" אפרים, פון פיינט נרעסטער דער

 אויסגעפוצט איז שומרון טעכטיק. און רייך זיינען ערדבאזיצער
 אין איינמאל, סעדער. און נערטנער אין פארטרונקען פאלאצן, מים

 נעצנדינער פר*לעכע די רען נ. קר. פאר 7 68 פון טוב יום־ הארבסט
 די פאר שטחה זייער אויכגעדריקט הורעריי און ריין טיט ה^בן

 ה*ליקן אלמן אין עטום פאסטעך דער געקוטען אין געטער,
ר*ד. שרעקלעכע באמת ריידן גענוטען און נית־אל

 נ^ענמן א באקלאנט מען וזי קלאג־ליד, א פון מ$ן א טיט
 ישראל. מלכות בליענדע די באקל^גן גענוטען עמום האט מה,

 און פאלק פארן אוטנליקלעכסטע און ערנסטע ד^ס פארויסזאנן
 ד^ס• און איין דעמאלם געוזען איז לאנד און נאט אבער לאנד.
 ה*םט לאנד, פון אונטערגאנג דאם און זעלבע

 אונטער־ אזא פארויפזאגן ג$ם. פון אונטערגאנג דער
 אין נעטאן ווערט דאם און נאט. לעסטערן הייסט גאנג
יום־טוב. ה*ליקן אפן בית־אל שמאט הייליקער דער

 א*־ טאן נאר קען דאס הויף־נביא, א פאן נים קען דאם
ז*ם: דער פון נער

 רען ר*ד, עטוסעם נערארן זיינען אוטפארשטענדלעכער נאך
:פראנע דער אף נעענטפערט ד^ט ער

 אומברעננען וועט רעלכער רער, זיין ד^ס רעם רער —
געטער! די און לאנד ד$ם

אליין! נאם — יהוה איז ד^ם —
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 רעם כרענגען לאנר, ראם פארנרענען וועט אליין ?ר
הייליקייטן! זיינע פארגיכטן און מיינט

 און רייר אזעלכע פון גערייצט צערודערט, אין פאלק ראם
 נאט, פון דינער אפיציעלער רער אמצית בית־אל פון כוהן ד>ר
:עטוסן צו זאגם

 האלם און כרויט דיין עם דארט יהודה, אין אנמלויף —
 נים נביאות קיין מער זאלסטו אבער בית־אל אין נביאות! דיינע
הייליקטום. קיסרם רעם טלוכה־הויז, א איז דא •אגן.

 צו ניט גאר נעהערט ער אז דערקלערט, עמוס אבער
 נביא, א פאר ניט נאד זיך רעבנט און קאסטע נביאישער רער
 נביאות געהייסן און שעפסן די פון צוגענומען אים האט נאט נאר
 נעקו־ קיאפט, א זיך אין דערפילט האט ער ישראל. אף זאגן
 אויסגעשריען לייב א רדי און בית־אל פון מויערן די אין מען

רייר: נאטם
 דערשרעקן, ניט זיך וזעם ווער
שרייט? לייב א ויען

ואגן, נביאות ניט דען וזעט וזער
הייסט! נאט ווען

אליהון. דאעטום דערמאנט נביאים אנרערע וזי מער
 קיסר צום עמוסן פארמאשערט כוהן רער האט דעמאלט

 דית אף ישראל אין בונט א געמאכט האט עמוס — ירבעם:
 פאר, זאגט ער רייר. זיינע פאי־טראנן ניט סער קען לאנד ראם

 וועט ישראל און שווערד דורכן שטארכן וועט קיסר רער אז
לאנד. זיין פון ווערן מריבן פאר

 אף רעאנירט האט ירבעם וזי אומבאקאנט, געבליבן איז עם
 און וווילטיק וזיין, פון פארשיכורט אז טעגלעך, נבואה. אזא

רייר. פאסטעבם אפן אבט קיין געלייגט ניט ער האט גצחוץ,
 לעבן. עטוסעם פון ווייסן מיר וואס אלץ, אבער איז ראם

 ווערטער, נאטם לייב, פון אויסגעשר* רער אן זיך הייבט רויימער
צוהערן. זיך מוז טען וזעלכע זו

 זיין נביאות, עטוסעם אין מאטענט וויכטיקסטער רער
 די וואס עוולות, די טיט קאמף דער איז פאטאס, גביאישער
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 קומען רועם וו^ס פוף, בימערער דער אץ ארעמע די מוען ריבע
העישער. ציטוויליקע די אף

 דער נערען איז ישראל מלכות אין 11 ירבעם פון ציימן די
נים אפרים איז נטאל קי מלוכה. רער פון פעריאד גלענצנדעי

 זארנלאז און זאם ירבעמען. פאר ווי גרויס און רייך אזר געויען
 אויסנע־ זינען עם אפרים; פון אריכמאקראמיע די געלעבט האם

 הילק* א נאר ניט נעווארן איו בית־אל שטעט, גרויכע תאקסן
 אפן געראקסן זינען שמעט די האנדלס־צענמר. א אויך נאר מום,

 אייסגעלא־ דיכן, א נעפירט האבן סוחרים די דארף. פון חשבון
די ערד־מאננאטן. און כוהנים די מיט צוזאמען לעבן כענעם
 ריני= און געארבעט שודערער אלץ האבן ז^בער פויערים ^רעמע

באקוסען. קער
 פאר־ זאטקיט און ז^רגלאזיקיט די האט נעצנדינערי די
 קרבנות די פון פעטם די היליקייט. א אין קולט, א אין וואנדלט

 נאלדענע די פאר נעגאסן ודין טייערן מימן צחאמען דך האט
 פאםטעך ארעמער אן קומם אט אין דן. און בית־אל פון קעלבער

 צוקונפט, פינסטערע א פאר זאנט שוועבל, און פעך שיט און
אריסבאקראטיע. דער און רייכע די פון אונטערגאנג רעם

 פראטעסם דער ארויסנעריסן דך האט ברוסט עמוכעם פון
 ארימאן באגזלטן פון היי־געשרי רער שמאט, קענן דארף פון

י רויבער ריבן דעם קעגן
 ארוטיקן אין געהערשט האט ראם שלעכטם, פיל די צווישן

 דאש פון ערגסטע דאם צענטר, דעם געפינען עמום וויל לעבן,
 איבער שפאציר א מאכט ער איום. פון בייזפטע דאס שלעכטע,

 דמשק, איבער הויפן, קיסרלעכע די איבער לענרער, ארומיקע די
 לעצמן דעם זי בא אוים זו_ם און מואב און ארום,עשון צר, עזה,

 זינד פון בעבער דעם איבערגעפולט האבן זי וועלכן מיט מר^פן.
 נים אבער קען מען ראם אומקומען. רעלן זי תואם צוליב און

 ז* ר$ם דאס, איז ישראל, פאלק רעם זין מוחל און פארגעפן
ארעטאן. דעם נערעכסן, דעם נעלם פאר פארקויפן

 מים ^נגעפילם פאלאצן, ריבע שינע, די אין דך פארקליבן
 וויילסיק• און פארנעניגן אין לעבן זיער זי פארנרענגען רויב,
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 אומעטרם גלייך, אומעטום אריסטאקראטיע די איז זינען דעם אין
 מצרים ארן )פלשתים( אשדוד פרן פאלאצן די צר עוולות. דיזעלבע

שומרון. פרן בערג די אף ווילעם די צוגעבן נאך מען קען
 עמוס זעט אריסט^קראטיע זאטער פארשיכורטער, דער בא

 קוטען זיי אף וועט ור^ם שטראף׳ די פונק. גייסטיקן קיין ניט
פאררינטע. א איז

 העלפנביין־בעטן, נרטע די אף ליגן ויי
 נעלענערם. ודייכע די אף זיך ציען
 רינדער, געשטאפטע די עסן
הארפן־סטרונעם. די אף צימבלען ארן

 עם תאם רייכע, די ניט זעען פארהוליעט און פארטרונקען
 שוין פילן לאנד, פון בראך אפן ניט זיי ארט זיי, איום זיך טרט
ארנטערדריקטן. דעם ניט נאר

: שוועיט יהוד• און
נרויסקייט! יעקבם מיד איו דערווידער

פאלאצן! זיינע איך האב פיינט
 !שטארקייט זיין איך וועל צעקלאפן

 פעסטקייט! זיין איך וועל צערי׳יסן
 דרויסן פון פאלק א און

י ישראל באצווינגען און אייננעמען תעט

נעפינען מיר וועלכן בא נביא, ערשטער דער איז עמום
 נייט רייד די עקספלאאטאציע. סאציאלער קעגן פראטעסט דעם

 3הונ ארן זאטע לייט׳ ארימע ארן נבירים וועגן נאר ניט אים בא
 רייכער דער שטרעבט עמוסן בא שוואכע. און שטארקע נעריקע,

שטארקע די זיי, אים. אויפראטן ^רעמען, דעם איינצושליננען
 אוים ווארמן זיי ברויט. די — נויטיקסטע דאם האנט אין האלטן

מעד זיך וועט ארעמער דער ביז ווערן, טייערער וועט עם ביז
 אנשטאט ור^ג• אין פאלשעווען פרייזן, די העכערן זיי נויטיקן.

 זייער פאר ווילן זי׳י ברויט. פון אפפאל דעם זיי פארקויפן נרויט
 קלייניקייט־ א פאר אביון דעם $רימאן, דעם אפקויפן געלט
שיך. פאר א •אד
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 תעט ד^ם או נ^טען- יהוהס אין שתערט נביא דער און
פארנעסן. ניט אייביק עד

ט^ג טיטן אין
פארפינסטערן! וון די איך תעל
טרויער אין יום־טוב דעם

!פארוראנדלעץ קלאג אין לירער די און
נאוה׳ זייער אין

הערשער די האבן
פארנעסן. תו^רט ג^טס <ון

 טעג, קוטען תעלן עם
 שיקן תעל איך און

 : לאנד אין הוננער א
 ברויט, נאך הונגער א ניט
 תאסער, נ^ך רארשטן א ניט
!רייד ג$טס נאך נ^ר

 א נים איו צוקונפט די וועסען פאר נביא, דער איו עטוס
 פו^רפאל יערער פראצעם. באתוסטזיניקער א נאר צופעליקייטן, ר*

 עוולות און שלעכטס פארגאננענהייט. רער אין סיבה ויין ה^ם
 באלוינם טוו נוטע ד$ם תערן, באשטר^פט און נעמשפט מוזן

 קלאסן פון פאראנטת^רטלעכקייט די הערשם וועלט דער אף תערן.
 א דורך פארוים באשטיטט נים איו צוקונפט די פעלקער. און

 פארגאנגענהייט, רער פון #פהענניק איו נ^ר קראפט, !לינדער
!געזעצלעכקייט און צוועקמעסיקייט הערשט נעשיכטע רער אין

 נבואה נאנצע די אוועקנעשטעלט ה^בן נעדאנקען אזעלכע
 דער פון טרעפער קיין נים איו נביא רער יסודות. אנדערע אף

 פעל־ פון פארערט ער פ^רשער. און שעפער איר נ^ר צוקונפט,
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 ארג פאל, דעם אין נאר און גערעכטיקייט טענטשן און קער
אונטערגאנג. דער קוטען ריעט כן, האר מט אים וועט טען

 פון מאם די צוקונפט, דער אין אריינררינגען נייער אזא
 צונן" איו עמום וועלכער טיט גערעכטיקייט, און יושר סאציאלן

 אינטערי דעם צו עמוסן נעבראכט האט וועלט, דער צו גאנגען
געשיכטע. דער פון באנעם ברייטן נאציאנאלן

 שטארקן פון הערשן ברוטאלע דאם אונטעררריקונג, סאציאלע
 און דערשיינונג פארשפרייטע אלגעמיין אן איו שוואכן איבערן

אוטעטום. זיין דארפן נערעכטיקייט און יושר סאציאלער

 איבער נאר ניט שוין זיך פארשפרייט נביאות עטוסעם
 סיריען, גאגץ איבער זיך טראגט לייב פון אויסגעשריי דער ישראל.

 צום און טואב עטון, צור, עזה, אין דמשק, אין זיך הערט ער
יהודה. איבער שוין ^לעצטן

אינ* פון באגריף טיטן מאל ערשטן צום עטום קוטט דא
פעלי־ דערמאנטע אלע די שטראפט ער רעכט. עערנאציאנאלער

 אן פארנעסן זי* האבן זיך צווישן קאטף אין וראם דערפאר, קער
 געשטראפט ווערט ישראי* ברידערלעכקייט. און מענטשלעכקייט

י אוטנערעכטיקייט סאציאלער פאר

 אפילו און קרבנור. צו יום־טובים, צו באציוננען זיינע אין
 וועל" רעוואלוציאנער, דער עמום איז נעשיכטע יידישער דער צו

 באגריפן אלטע די ברעכט און יחוס אלטן פון ווייניק האלט בער
 וואם טיט טצרים, פון יידן די ארויספירן דאם אפילו מנהגים. און
מבטל. עמום איז נביאים, אנדעי-ע זיך גרויסן עם

 פאר זיים יהוה, זאנט ישראל, פון קינדעי די—"איר —
 ארויסגע־ ישראל האב איך אמת, בושים. די וואם דיזעלבע מיד

 א־־ם און בפתר פון פלישתים די אויך אבער מצרים, פון צויגן
 פון נביא רער (.7 ט' )עמום ״1 ארויסנעצויגן איך האב קרעטא פון

יחום. היסטארישן פון לאכט פאלק פראסטן
 פול זיינען קרגטת צו יום־טובים, צו נאציונגען עטוסעם
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 קרבנות. צו עקל אזא האם, אזא גאל. מיט פארביטערטקייט, טיט
ניט. נביא קיין בא מיר געפינען קולט אויסערלעכן צום

י יום־טובים אייערע פיינט דאב איך
!קרבנות אייערע רערעסן האבן מיר

!האבן ניט איך וויל מהנות אייערע

 י שעפסן ייקרע א אנקוקן ניט קען איך
 !געזאנגען אייערע מיה פון צו נעמט

י. הארפן אייערע הערן ניט ודיל איך

 מדבר. אין אפגעויען איר זייט יאר פערציק
 !קרבן א סיר פאר נעקוילעט ווען איר האט

?! מתנה א מיר פאר נעבראכט

 פון באגריף דעם ארויסגערוקט שארף האט וואם נביא, הער
 שנאה זיין פאר גרונט באזונרערן א געהאט נאך האט משפט.

 פון אנגעשטעלט געווען איז נעריכט ראם קרבנות. צו
 דאם ריכטער׳ רעם מתנה א רייכן. צום פארקויפט און שטארקן
 און אומעטום געווען איז רייכן. רעם לטובת געזעץ רעם פארקויפן

 פון שוחר, פון ביינעשמאק העם דערפילט קרבן אין האט עמוס
 ניט ראם הזט משפט פון נביא רער גאט. אונטערקויפן וועלן

פארטראגן. נעקענט
 חדש, ראש און שבת אפהיטן איבער אפילו איראניזירט ער

 שבת רער נאר ויארטן ויאם סוחרים, רייכע די טוען דאם אויב
 אין אפנארן פאלש, האנדלען נעמען ווייטער כרי אריבערגיין, זאל
 אביון רעם געלט, פאר ארימאן רעם "אפקויפן מאם, און ויאג
שיך", פאר א פאר

 פארהעל• סאציאלע די צוזאמענגעבונרן זיינען עמוסן בא
 גע־ דער טיט עטיק, רעכט, גאט, וועגן באגריפן די מיט טענישן

 באציונגען- סאציאלע די זיינען יסוד דער צוקונפט. שיבטלעכער
 צענטראלער׳ א טיט נביא א ווי אונדז, פאר אוים וואקסט עמום

וועלט־אנשויונג. אי׳ינהייטלעכער אן מיט אירעע,
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שפראד. עמוסעם
 נביאים די פון ערשטן פארן עמוסן פארעכענען מיר אויב

 דאס שפראך. זיין אף אפשטעלן באזונדער זיך מיר מחן דיכטער,
נביאים. שפעטערדיקע אלע פאר שול א איז

 רייכקייט און גרויסקייט א צויבער, אינערלעכן אן פילן מיר
 שלאגע־ קורץ, טעטאפאריש, איז זי נביאים. די פון שפראך אין

בילדער. און ווערטער אין רייך דיק,
 און בילדערישקייט ווארט, פון קראפט זיין מיט איז ?מום

 האט ער נביאים. אנדערע פאר לערער רער געווארן באגייסטערוננ
 כערג די לבנה, די און זון די :נאטור ארומיקער דער מיט טאן צו

 אים דינען פעלדער און וועלדער די נאכט, און טאג מאלן, און
 פאר פאסט "שלאגווערטער" אויסדרוק דער בילדער. זיינע פאר

 ווי ממש שטראף־רייר זיינע אין פילט איר בובשטעבלעך. עמוסן
 זיין אוים גיסט נביא רער וועמען אף די, פון קאפ איבערן קלעפ
 איר אז נעריכט, אזוי פארבן די זיינען בילדער זיינע אין צארן.
 ׳דעם טיט ניט זיך באגנוננט ער פיזיש. כמעט איבער זיי לעבט

 דער ווי אויס מאלט נאר דורשט, און הונגער רערמאנט ער וואם
 דחי מיט נאך רעגענען צו אוף הערט עם ווי אן, קומט הוננער
 א באפן צו ארוס וואגלען שטעט גאנצע ווי שניט, פארן חרשים
וואסער. טרונק

פון בילדער די לעבעדיק זיינען פאסטעך דעם נביא פארן
 שלאנג, און בער פון לייב, פון חיות, ווילרע די פון נאטור, דער

 ניט ז* פון זיך קען וואם מענטשן, רעם פארפאלגן וועלכע
ליגט ער ווען היימיש, זיך פילט פאסטעך דער אויסבאהאלטן.

גענוי אויך איז ער אבער היטל׳ אין שטערן די אף קיקט און
 האט ער וועמעי זאטע, און רייכע די פון לעבן טיטן נאקאנט

 עקם- רייכע די צו שנאה אינערלעכע די פיינט. אזוי אינערלעך
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 שפראך, זיין אינהאלטספול און לעבעריק טאכט פלואטאטארן
 וואל* אויםנעכ^וועטע, איין זאטע פעטע, "ויי, ווי רעדט ער מען

 הארפעס". די אף צימבלען און קישנם ווייכע די אף זיך נערן
טוזיק. טיט בלוטרשט, זיך, פארנעמענדיק

 סא־ דעטזעלבן טיר פילן ווארט עטוסעס פון קראפט אין
 זיין נעשאפן און באנייסטערט אים האט וואם פאמאם, זויאלי

 צוויטער אין ער רעדט רויבער רייכע די צו וועלטאנשויאונג.
 נוצם ער שאנעווען, פון הניפה, קיין פון ניט ווייס ער פעיזאן.

:פאפטעך פון עפיטעטן די אוים
 צע־ ארעטאן העם בשן, פון קי איר איין, זיך הערט —

! איר צעטרעט אביון דעם איר׳ רויבט
 פון פרויען "מוזיקאלישע" רייכע די צו עמוס רערט אזר

ישראל.
 נביאים־אריסטא־ די בא הושען, און ישעיהון בא שפעטער

 רייכע־ע און נעשליפענערע א ערטערווייז טיר נעפינען קראטן׳
 דיכטערי־ הער פון פאיטעס וויכטיקע אלע במעט אבער שפראך.

 זינען דעם אין עטוסן. בא שרן טיר האבן נביאים־שפראך שער
שול. נייער א פון שעפער דער באמת ער איז

 נעזעק, טשפט, ווענן געראנקען עטופעם פון ווירקונגען די
 טוזן 6קע די פירער, די טיכהן. בא דירעקט טיר נעפינען

 מוז א איז רעבט סאציאלע נעזעץ. אן האלטן זיך כל קודם
נעזעלשאפט. רער פאר

 פץ אויסדרוקן נביאים אנרערע בא טיר נעפינען שפיאכלעף
 נוצט ישעיהו נביאים־שפראך, דער פון קיסר רער אפילו, עמום.

 אופצושטק׳ ניט טעי־ אף "נעפאלן׳ עטוסעם אויפדרוקן. עטופעם
נאר ניט שוין ישעיהו באנוצט (2 )ה, יונגפרוי" יירישע די

 וועלט נאנצער הער פאר נאר יונגפרוי, יידישער דער פאר
(.20 )כר,

 נביאישער רער פון פאימע די עטוסן בא נעטט ירמיהו
מענדוגג.

זעסמו:?" "וואס נביא: דעם פרענט נאט
 די טיט זעם ער וואם קאנסרעט, אן ווייזט נביא רער
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 נאנדל א אדער הארבםט־פרוכטן... מיט קארב )א אויגן
וו*ג..(1

 דאס פון באטייט דעם ג^ט אים דערקלערט דעמאלט
 און 2 ח׳ ,3ז״ )עמום סימבאל, ז־עם אוף עפנט קאנקרעטעס,

(.3 כד׳ ,11 א' ירמיהו
 פאר כאראקטעריסטיש אזוי איז ראם ווערטער־שפיל, רער

 ניט איז ראם אבער עמוסן. בא שוין מיר נעפינען נביאים, די
 דער אף נאר געבויט איז וועלכער ווערטער־שפיל, מאדערנער רער

 אונדז פאר עפנט נביא דער נ^ר קלאנגען, די פון ענלעכקייט
 פון טענער די פארבינדט וואם פראצעם, פסיכאלאגישן טיפן א

זעען. פון אויג, מענטשלעכעי דער פון שטראלן די מיט שפראך
 פון הארבסט, פון נעראנק דעם פארפאלגט למשל, עמום,

 נעזעל־ שלעכטער זינריקער דער אף קומען מוז וואם קץ, ענדע,
 זיינע אלע דורך דרינגט אים, פארנעמט נעראנק דער שאפט.
 הארב־ מיט קארב א זיך פאר ער דערזעט דעמאלט און חושים

 פארפאלגט דעטאלט קיץ(. )כלוב פרוכט ענדעזומערדיקע סטיקע,
 —אים באווייזט יהוה—שפראך נביאם רעם אף בילד. דאם שוין אים

 צוזאטען און אויגן די פאר אים שטייען פרוכט הארבסטיקע די
 ענדע, די — קץ ענדע, — אויערן די אין נביא רעם קלינגט

קומען. מוז קץ דער
מאנדל־צווייג, טיטן ירמיהון בא מיר געפינען דאסזעלבע

 פון לאבאראטאריע אין נביא דער אריין אונדז פירט אזוי
 אי" מענטשלעכע איירלסטע טיפסטע, די אונרז פאר עפנט נביאות,

בערלעבונגען.
 אוראל" אן דאם איז געווען אז זיך, דערמאנען מיר ווען און

 מיט דערנערט זיך האט וואם פאסטעך, פארהארטעוועטער טער,
דערשטוינט. מיר בלייבן פייגן, ווילדע

 געהאט עמום האט נביא־שריפטשטעלער, ערשטער רער ויי
 צושטאנד רעם פאר אויסדרוק אן געפינען צו אופגאבע אן זיך פאר
 א געפינען נבואה, ה*םט וואם איבערלעכונגען, מענטשלעכע פון

נביאות. פאר שפראך
אויסנעפירט. עמוס ה$ט אופגאבע רי
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מיכה. נביא דער
 זיינע לוים נביאים, גרויסע די פון א*נער געווען איז ראם

 מיכהם פון נעבליבן איו אונדז אירעאלן. געזעלשאפטלעבע הויכע
 תנ״ך־פאר־ די נאף ווילן דערפון קאפיטלעך. קליינע זינן נביאות

 אויב ספק, א אונטער לינט וואס טייל, דעם אראפרעכענען שער
 און נאמען זיין צו צוגעשריבן נאר אדער מיכהם #ריגינעל ס״איז

 מים אויך געטראפן האט אזוי שפעטער. צוזאמענגעשטעלט באטת
 עם־ רי פון אבער באדייטונג די נביאים. די פון ביכער אנדערע

 כטותע זייער מיט מעסטן צו ניט ווייט איז קאפיטלעך קליינע לעכע
גרוים. דיקן

 אויך מיכהן. וועגן שטריכן ביאגראפישע נענויע פעלן אונרז
 ער פאלק. פראסטן פון זון א אוים׳ ווייזט ער, איו עמוס ווי אזוי

 זיצן פון אידעאל רער וועמען בא עררארבעטער, אן זיין צו שיינט
 און רו פון אירעאל רער איז פייננבוים", און וויינשטאק "אונטערן
 סאציג זייערע טיט שמעט גרויסע די פארורטיילט ער וווילטיק.

 קעגן עטוסן פון פארזעצער דער ער איו דא אריך עוולות. אלע
 און "שומרון קענן נביא רער איו מיכה גבירים. שטעטישע די

ירושלים".
 קרים* פאר יארהונדערט זיבעטן ארוס נעלעבט האט מיכה

 נביא רער זואם צ*ט׳ רערזעלבער אין אומגעפער געבורט, מום
 אוני דעם געשעענישן, פאליטישע דיזעלבע איבע^געלעבט ישעיהו,

 פילם דאך יהודה. אף אשורן פון אנפאל רעם אפרים. פון טערגאנג
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 אפילי אפטטאל נביאים. צוו* די צווישן אונטערש*ר נרויסער א דך
 אין קר*זן הערשנרע די צו געהערט האט ישעיהו קעננזאץ. א

 יהודה. פון פאליטיק די געשאפן קיסר, צום נאענט געויען לאנר,
 די יעקב, פון קעפ "די הערשער, די שטורעמט פארקערט, מיכה,
 אונטערי דעם פארויסזאנן איין אין האלט ער ישראל". פון הארן
ירוש׳ים. און ציון פון באנג

 נביא ב*ם ניט שאפט יהודה און אפרים פון צעט*לונג די
 ביירע זינדיק, זיינען ביירע לענרער. ביירע די צווישן וואנם ק*ן

יחסנים: גלייכע ז*נען און שלעכט
זינר! יעקבם שטעקט ווו

שומרון. אין —
נעצנדינער*! יהודהם זיך נעפינט ווו

ירושלים. אין —
 אל" די איז נביאות מיכהם פון פונקט וויכטיקסטער דער
 באחרית והיה פון פרידן, א*ביקן פון צוקונפט־הארטאניע וועלטלעכע

 צו ניט נעבליבן ה*נט ביז איז וועלכער אירעאל, דער הימים.
דערגרייבן.

 אקערם, אין פארוואנדלען זיך תעלן שווערדן די
שנ*דמעםערס. אין שפתן די

 שווערר ז*ן אופהויגן ניט מער וועט ק*נער
האלטן. צו מלחמה אח

זיצן יערער זיך וועט רויק
וו*נשטאק ז*ן אונטער

פ*גנבוים. זיין אונטער און
 און דעמאע;־ןאציע, טעכנישע א אנטוואפענונג, פולקומע א

צוועקן. פרארוקטיווע אף פארנוצן מען וועט גערדער די
 ה*םם ראם האלטן. מלחטה לערנען גארניט זיך וועט טען

!מענטשה*ט די איבערדערציען אנדערש גאר —
 אינטערנאציאנאל, דער פעלקער־בונד, פון פארמעס ה*נטיקע

 פא" זיינען און בלייכער פיל זיינען פאן־אייראפע פון אירעען די
צוקונפטם־הארטאניע. נביאם טיטן פארגל*ך אין ליאטיוון

 באחרית "והיה דעם פרידן, אלנעטיינעם פון נבואה די
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 דיזעל־ מיט אויסנעדריקט ישעיהון, בא אויך מיר נעפינען הימים"
 און פארפאסער רער איז ז* פון ורעת מיכה. וואם ווערטער, בע

 צוליב או מעגלעך, ואגן. צו שמער איו פאפולאריזאטאר דער ויער
 וועלט־מלוכות, נרויסע רי פון רדערן צו איינגעשלונגען נעפאר, דער

אידעען. אזעלכע יידן בא ארומגעטראגן דעטאלט זיך האבן
 טין, א פר^נראם, פאציפיסטישע אזא ויין געקענט דאט ראם

טאניפעסט. א-נטערנאצי^נאלער

 אוראלם? די או פארקערט, מיינען, תנ״ך־פארשער אנדערע
 גע־ זיי און געדאנקען אזעלכע פאר מסוגל געורען ניט איו צייט

 ציים, שפעטערדיקער א נאד מיכהן, ניט און ישעיהון ניט העדן
 ביכער די צו צוגעשריבן עם האבן תנ״ך פון רעדאקט^רן די און
נביאים. די פון

אירעען די אריינגעפל^כטן דא נאך מיד נעפינען טיכהן בא
:טאלעראנץ גייסטיקער פון

און נאט זיין פון נאטען אין גיין וועט פאלק יערער —
אייביק. ביו גאט־-יהוה אונדזער פון נאטען אין ניין ויעלן טיר

אירעע אזא איו אריענט פון וועלט אלטער דער פאר
 בל*בם פאלק יערער מעלט־איבערקערעניש. א דערפינדונג, א באמת

קיינעם טיט ניט פירט און נאט, זיין בא אייגנשאפטן, זייגע גא
 רעם אריין ניט שלינגט שטארקער און נרויסער רער מלחמה. קיין

 פעלקער־ א שאפן איין, זיך לעבן אלע נ^ר שוואכערן, און קלענערן
הארט^ניע.

 יידישן פון ר$לע די אן מיכה נעמט פארדרום, און ווייטיק אן
 גרויסער קיין ניט אפילו מלוכה, שטארקע א זיין צו ניט פ$לק

לק.¥8
 אמת, פון ריטער דער כל קודם מיכה איז נביא, יערער מי

 אן זיך ער נעמט תיטיד געטרייער א עמוסעם ווי גערעכטיקייט.
 מאכט־ די פאר ווערטער הארבע שארפע געפינט שוואכן, פארן

 אונטער־ זיך מוזן אלע מעלכן נעזעץ, פון באגריף דער ה^בער.
בולט. און קלאר ארויפגערוקט איז וואדפן,
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 ד' יעקב, פץ קעפ די וויסן באדארפט האבן וואם —
 — אין: ענטפער דער אין מיכה׳ פרעגט ישראל! פון הארן
באטתן? $בער זיי טוען וואס געזעץ. דעם כל קודם

 הויט, די מען שינדט פאלק באם
 א־ם, מען צעברעכט ביינער די
 ק^כן, צום טאפ אין פלייש ווי

אים. מען צעשניידט
 ער רזי אזוי נביא, פון ווייטיק דעם ממש איר פילט רא

 הארן, ישדאלם פון געליטענער רער נעווען וואלט פערזענלעך
קעפ. יעקבם פון

 קאנקרעט געפרוווט האט וו^ס נביא׳ דער געווען איז מיכה
 זאל וזי מענטשן, פון אידעאל רער באשטייט וואס אין אנוזייזן,

מענטשן. באם פאזיטיווע דאם זוכן מען
מענטשן! בא נוטס הייסט וואס—טוב. מה אדם לך הניד
 געזע״ן, יושרדיקער דער דערזעלבער: איז ענטפער דער

נעזעץ. צוליבן צוזייטן, צוליבן זיך האמעווען דאם
 נערעכטיקייט, די טייערער אין אים אז אפן, זאנט מיכה

 גרויסקייט די ווי מער, מענטשן צווישן באציונג יושרריקע די
 פאטריאטן נאציאנאלע די האבן דעמאלט שוין מלוכה. דער פון

 דער פון אופבוי דער איז וויכטיק מענדענצן: פאשיסטישע געהאט
 טיכהן בא בשר. מיטלען אלע זיינען ציל רעם פאר מלוכה.

וירושלים בדמים ציון "בוני די מענטשן ערגסטע די זיינען
 דורך ירושלים און בלוט מיט ציון אוים בויען וואם די בעולה",
 וזאם די, קעגן געווענדעט איז פארדראם און צ$רן מיכהם עוולות.

 אומפאר־ פרימארנן, פון ליכט פארן פארברעכנם זייערע אפ טוען
הענט. זייערע אין איז מאבט די ווייל שעמט,

 דערמ^נען וואס נביאים, איינצעלנע די צו געהערט מיכה
 פירער רעליגיעזן א ווי משהן, דערמאנט ירמיהו ווען נאד משהן.

 היסטא־ דעם ווי משהן מיכה פארשטייט שמואלן, מיט צוזאמען
 שלעבטע די אויך דערמ^נט ער פאלק. א פון פירער דישן
 פון תעתועים טעשים די מלוכה־מענער. יידישע די פון זיטן

פארשווי׳יגן. ניט מיכה קען פאטיליע אחאבם
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 אויסגעקיטען מיכהן איז נביאים, אטתע אנדערע ווי אויר
 אלק אין זיך האבן וועלכע נביאים. פאלשע די טיט קעטפן צו

 א געפירט מאכטהאבער, די צו שטארקע, די צו געחנפט צייטן
 זיין פון שטאל״ן און באוווסטזיין טיטן פאליטיק. קורצזיבטיקע

: נביאים אזעלכע קענן פעסט טיבה זיך שטעלט אירעאל
יהוה: זאגט אזוי

נביא״ם־פארפירער, די וועגן
ציינער די טיט זיך בייסן וואם
פרידו. וועגן זיי ריידן צונג טיטן און

 אדיין, מויל אין ניט אבער זיי ניט עם וועד
 טלחטהי א זיי גרייטן יענעם קעגן
 קראפט נעטלעכער פון געטריבן נאר
 דרייסט און מוט טיט אננענומען זיך איך האב

 איז, ער שלעכט ווי יעקבן׳ זאגן צו
י זינד זיינע וועגן ישראלן רערציילן

 ציטירט, ווערט וועלכער נביא, איינציקער דער איז מיכה
 אלגעטיין אין ירמיהון. דורך ארום, יאר הונדערט אין אוטנעפער,

 נביאים. אנדערע וועגן ניט ריידן נביאים די אז באטערקן, צו איז
 אויסטערלישע בא ראם און ירמיהו רעימאנט אבער מיכהן

 פראצעם א אין פארטייריקונג־מאטעריאל א ווי באדינגוננען:
ירמיהון. אים, קעגן

 גיזב־ אז •ו, ירט דעדציילט (8-20 )כר בוך זיין אין
 זיין געהאלטן המחדש בית פון הויף אין האט ער ווי דעם׳

 דעם פארויסנעזאגט און פאלק דאס נעטוסרט רערע, נביאישע
 און נביאים כוהנים, די אננעכאפט אים האבן לאנד, פון חורבן

באשוידיקונג; דער מיט נעריכט צום איבערגענעבן לק, פא
 די אז נעזאגט, נאטען, יהוהם אין האסטו, פארוואם —

ווערןן פוסט וועט שטאט די און שילה ווי זיין וועט הויז
 האבן דעמאלט טויט־אורטייל. א געווארט האט ירטיהון

 אז דערציילט, האבן וועלכע לייט, אלטע פארטיידיקער, געפונען זיך
 נעי־ האט וועלכער מיכה. נביא א נעווען איז צייטן חזקיהום אין

 נאר ניט אים טען האט נבואה. דיזעלביקע רייר, דיזעלביקע רעו־יט
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 פאר= רייר, זיינע צו צוגעהארכט זיך האט טען נאר נעטויט, ניט
 מען האט דערביי שלעכטס. דאם אויסגעמיטן אווי און זיך בעסערט
:ווערטער מיכהם בוכשטעבלעך ציטירט

 פוס" מערן מעט ירושלים פון מערן, פאראקערט מעט מציון
 טיט פארמאקסן מעט הויז רער פון בארג רער בערגלעך, טע

ד". מאל
 דריטן אין כוך זיין אין מיכה ברענגט מערטער דיזעלבע

.12 קאפיטל,
 פון אריגינאליטעט און עכטקייט פון דאקומענט זעלטענער א

נבואה! מינהם
 נביאים די אז מיינונג. רי כאראקטעריסטיש נאך איז דא

 נ$ר צוקונפט, פעסטגעשטעלטע באשטימטע, א פארוים ניט זאגן
 דיצו־ מעלכע פון פאדערונגען, געזעלשאפטלעך־מאראלישע שטעלן
 מזל בלינדער אלטער רער ניט איז ראם אפהענגיק. איז קונפט
 נעשיב־ מענטשלעכער רער פון באמוסטזיין רער נאר נורל, אדער

 און נבואה טיכהם נעמארן פארשטאנען איז גייסט רעם אין טע.
 יאר הונדערט מיט נאך אויערן די אין געקלונגען האבן רייר זיינע

שפעטער.
 ריכטיק האט מען מעלכע נביאות, מינציקע די פון איינע
צוגעהערט. זיך און פאדשטאנען

 נביא יערער טראנט יהוה, מענן נאט, מעגן באנריף אין
 ניט יהוה איז מיכהן בא ניואנס, זיין שאטירונג, באזונדער א אריין
 מענטש־ טער און מילד גוט, אפט נאר בייז, און אלמעכטיק נאר

 שטרעננע מיט נאר ניט ער קומט ישראל פאלק זיין צו לעך.
 באלייריקטן, א פון לאגע דער אין זיך שטעלט נאר פאדערוננען,

 ניט יידן די זיינען היסטאריש פאלק. זיין דורך באעמלטן א פון
 זייאוןגאט טיט געטאן האט יהוד, מאם טובות, די פאר דאנקבאר

גלייכן. א גלייכער א מי משפט, צום יידן די רופט
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איין! זייך הערס קרנ,3 איר
 פו^לק זיין מים קריג א ה^ט יהוה

ישראל. טיט וויכוח א
פ^לק. מיין טיר, ז^ג

!גקטאן אזוינם דיי־ איך האב וואם
מיר, ענטפעד

ן אפנקשוואבם דיר איך האב וואם טיט
 ארויסנקצויגן דיר בצרים פון
!אויסנקלייזם קנקכטהויז פון

 מקנקר ליריש־אייננקהאלמקנק אנגקוזייביקמק, איידקלק, די
 דיצייטן צו תנך־פאישקר, אייניקק פון מיינוני דקר לויט גקהקרן,

 פאר־ שרקקלקך מקן האט נביאים יהוהם ווקן מנשה, קיסר פון
 נקייאין זינקן זיי גקפקרלקכק, א נקווארן איז לאנק ז*קר פאלגט.

 דקי איויפנקריסן זיך האט הארצן טיפן פון און אוטלקגאל
וויי־נקשריי.

 יהיהס פאר פארביק. אין איידל קלאר, איז פאקזיק טיכהם
באלן. די בקרג, די נאסור, ארוטיקק די אן זיך נקמקן קריוורק

 קד שטרויפן. די ווי טרויקדט שאקאלן, די ווי וויינט נביא דקר
דקר טיט באקאנם איז קר ווקרטקר. פון שפיל דקם ליב האם

 נביאם אץ ווקרם בנת הנידו אל דקר און פאלקם־פאקזיק אלטקר
 דקרבי און גרויס איז אובנליק דקר ווקן לקבקדיק, צוריק מויל

באקן. די קנייפן אבקר זיך בקן מוז
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ירמיהו.



 פון געשיכטע פאליטיש־רעליגיעזע די
צייטן. ירמיהום אין יהודה

 געשעענישן רעליניעזע און פאליטישע די פון קנויל רער
 יאר הונדעיט מיט נאך פארוויקלט זיך האט צייט ירמיהוס אין

יהודה. איבער הערשאפט אשורם פון צייטן די אין פריעה,
 אשורם דורך אפרים מלכות פון אונטערגאנג פארן נאך

 אונ־ ארונטערגעפאלן יהודה איז געב., קר. פאר 7 22 אין האנט
 צו טרייהייט און אונטערגעבנקייט טיט נאר און יאך אשורם מער

 עקסיסטירן צו מענלעכקייט א געקויפט יהודה זיך האט אשורן
פאלן. אשורם ביז

 דער זיך באקומט תג״ך, פון לייענען אויבערפלעכלעכן אן נאך
 פנחריב אשור פון קיסר העלדישער רער ווי נאכדעם אז איינדרוק,

 חזקיהום אין ירושלים פון באלאגערונג די אפגעלאזן צופעליק האט
 זעלב־ א נעפירט יהודה האט געב., קר. פאר 7 01 אין ציימן,

לעבן. שטענריקן
 וואס מנשה, זון חזקיהום פארשטעלונג. פאלשע א איז ראם

 וואסאל, נעטרייער א אשורם געווען איז אים. נאך געקיניגט האט
 אשור־ און אשור־כאראן צייט יענער אין אשור פון הערשער רי

 מצרים, און כבל מיט מלחמות פירן נעמוזט שדין האבן בן־בעל
אשור. צו געטריי נעבליבן איז מנשה אבער

 די געווען זיינען קיניגין מנשהם פון יאר 50 העכער די
און רעליגיעזער פון אויך נאר פאליטישער, פון נאר ניט צייט

יהודה. איבער אשור פון הערשאפט קולטורעל^ר
 אויב רעאקציע. רעליגיעזער רער פון צייט די איז ראם

 פון געטער די אז עס, הייסט יהודה, פאר שטארקער איו אשור
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 מך טען האט יהודה אין און יהוהן, פון שטארקער ז*נען אשור,
 לבנה. דער צו זון, דער צו נעטער, אשורישע די צו נעבוקט
 צו )במות( בערגלעך אנגעשאטן מען האט לאנר נאנצן איבערן

 אר*ננע־ מען האט המקדש בית אין קרבנות. ז* אף כרעננען
 אין זון. דער צו אפנאט אן ווי רייטוועגענער, טיט פערד שטעלט

 רער פאר ציטערן באזונדערע אויסגעטיילט מען האט הויז יהוהם
 דער געווידמעט געווען איז וואט )קדשה(, הלרער* פארהייליקטער

 טען האט קינדער איינענע די אפילו )אשרה(, אישטאר, געטין
)מלך(. מאלאך אשורישן פארן נעווען מקריב

 אלע אף אריבערנענומען יידן האבן קולטור אשורישע די
 אנגעטאן האבן אשורים די פון קל*דער לאנגע די נעביטן.

 מאדע יי אין דסדנאך און הארן, די און כוהנים די לכתחילה
 וועלט די באשאפן מענן פארשטעלונגען די פאלק. צום אריבער

 אז מענלעך׳ מעשהלעך. אשורישע פון איבערגענומען מען האט
 )פיר־ אשורישן טיטן באקאנם *רן די שלין זיך האבן דעמאלט

 אר*ננעפירמ שפעטער פיל האם מען וועלכן שריפט, קאנטיקן(
יידן. בא

 אוטנליקלעכסטע די נעווען זיינען צ*טן טנשהם קיסר רעם
 אקאררן לעצטע די געווארן אנטשוויגן ם׳ז*נען נביאים, די פאר
 געמארן ז*נען נביאים די און טוזיק, הימלישער ישעיהום פון

טארטירער.
 אין צ*ט טנשהם אין אז רערצ*לם, טעשהלע *דישע א

 אין באהאלטן זיך ער האט רארט מאלד. א אין אנטלאפן ישעיהו
 איבערגעזעגט האבן פארפאלנער ז*נע בוים. אויסנעלעכערטן אן

ישעיהון. צוזעגם אליך אזוי און מאלר אין ב*םער אלע
 האס שוזערד העד אז ציים, רער מעגן שר*במ ירטיהל

משחית. א ל*ב, א ויי נביאים, די אופגעגעסן
 אין שפעטער, נעמארן נעפונען איז מאם דברים, ספר דער

 פאר־ די פון מערק א ם*נוננ, קיטעלם לויט איז, צ*מן, יאשיהלם
טנשהן. פון צ*טן די אין נביאים פאלנטע

 פון צ*טן די אין פארב*נענאנגען איז קינדה*ט ירטיהום
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 רערקלערן צו איז דערטיט און נביאים די קעגן פארפאלגוננען די
 באם נעפילן קריגערישע די אנגעשטרענגטקייט, באזונדערע די

 מורא, האט ירמיהו נביא. א פאר ירטיהון יוננן רעם באשטיטען
 טוטיקט, אים, שטארקט יהוה און בארוף, רעם פאר זיך שרעקט

 פיינט. זיינע קענן שטארק טויער ווי אייזן, ווי פעסט זיין זאל ער
 כוהנים די יהודה, פון האדן און מלכים די וועלן דעמאלט נאר
 מלחמה זייער אין נביא רעם בייקומען ניט פאלק דאם און

אים. מיט
 נעצנדינעריי, קעגן געווענדט זיינען נביאות ערשטע ירמיהום

 יוננט, ירמיהום פון צייטן די אין קולטן. פרעמדע נאכמאכן קענן
רעלי־ יאשיהום ביז נביאות, זיין פון יאר פינף ערשטע די אין

דעם פון ערות אן געווען נאך ירמיהו איז רעוואלוציע, ניעזער
יוגנטלעכער א טיט יהודה. אין קולט אשורישן פאישפרייטן

 עי נעצנריגעריי, רער קעגן ארויסנעטראטן ירמיהו איז התלהבות
 פון קאפיטלעך ערשטע די און קריוודע, יהוהם יידן די פא מאנט

געצנדינעריי. דער טיט טאן צו האבן כוך ירטיהום

 אינזלען, קיטער די אוים פארט —
 קדר, טיט זיך פארשטענדיקט

 געפינען, ניט איר וועט ערנעץ
ביימן. נאט זיין זאל פאלק א

 אויסגעביטן, זיי האבן אבער כבוד מיין
!נאם קיין אף ניט נאר ראם און

!הימלען איר שוידערם, און ציטערם
 פארברעכן, דאפלטן רעם איכער ווזנרערט

אפגעטאן. האט פאלק מיין רואם
 פארלאזן ז* האבן קוואל, לעבעדיקן דעם טיר,

 גענראבן, ברוניטער אנדערע זיך פאר און
 אופהאלטן. נים וואסער דאס קענען ראם ברוניטער,
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 אים, כאפט טען דען גנב, א די
 הדו. ישראלם דערן פארשעמט וועט אוד

 הארן, ארן מלכים זיינע
נביאים. און כוהנים

 פאטער א ויי בא איו האלץ שטיק א דייל
געבארן. ויי האט שטיין א און

 קע־ דילדע יונגע א צו געגליכן איו פאלק יידישע דאס
 ליב זי האט פרעמדע נאר טריט. אירע פארדארפט וואס מעלין,

 צו יידן די זובן וואסער פרעמדע נאך. זי לויפט זיי נאך און
 די אשור אין שיחור, טייך פון וואסערן די מצרים אין מרינקען,

(.18 ב׳ )ירמיהו פרת פון דאסער
 אין צוריק גיין זיך, אומקערן יידן די רופס ירמיהו און

 צו פאטער א פון רוף א הארציקער, א איז רוף זיין ומנגן. ידוהם
זון. פארדאגלמן א

 איז וועלכער אמון, זון זיין קיסר א געווארן איז מנשהן נאך
 איז קיניגן, זיין פון יאר צוויי נאך אשורן. צוגעטאן געדען אויך

 האט מען און הדף־איבעיקערעניש, א ירושלים אין פארגעקומען
 אמונם פון סיבות די פון באווייזן קלארע קיינע דערהרגעט. אמונען
 כוהנים די אז אויסגעשלאסן, ניט איז עם אבער ניטא, זיינען מארד

האנט. א צוגעלייגט רעם צו האבן יהויסטן און
 דעלכער יאשיהון, אבטיאריקן דעם געקיוינט האט פאלק דאס

 יאר 31 כוהנים. די פון אופזיכט רער אונטער געפונען זיך האט
 פארגע־ זיינען צייט רער פאר און קיסר, א אפגעדען יאשיהו איז

 געשעענישן. אינערלעכע און אויסערלעכע וויכטיקסטע די קומען
 שטערן אשורם האט יאיהונדערט זיבעטן פון האלבן צווייטן אין

 ראם מיטגעבראכט. דאם האבן סיבות וויכטיקע צוויי פאלן. גענומען
 בבל און מדי אפגעפאלן זיינעץ אשוד פון וואם דאס, איז ערשטע

)אשכנזים(. סקיטן די פון אנפאל דער איז צווייטע ראם און
 פארייניקט, זיך האבן בבלים און מידעער די ווי נאכרעם

 מצרי□ אויך האט אשור, טיט האלמן צו מלחמה רערפאלג מיט כדי
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 וועלטש די או דערפילט, מען האט יהודה אין נ!אפ. רעם אופגעהויבן
 מאכן צו נערן געויען איו יאשיהו און צעפאלט, אשור פון מאכט

 איני זאל אשור אז דעם, צו זעלבשטענדיק. ווירער מלוכה זיין
 זעלבשטענ* ווערן זאלן מלוכות וואסאלע די און צעפאלן גאנצן

 ווילד א געווען איז דאם סקיטן■ די מיטגעהאלפן נאך האבן דיק,
 אירצעי און פאדער־אזיע אף צפון פון אנגעפאלן איז רואם פאלק,
 אונטער געווען זיינען וואס פעלקער, סך א פארברענט. און רויבט
 גע־ ניט זיי האט קיינער און געווארן, אויסנעראטן זיינען אשור,
באשיצן. קענט

 627 אין אומגעפער אנגעקומען סקיטן די זיינען יהודה אין
 היסטא־ אנדערע ירושלים. ביז רערגאנגען און געב. קר. פאר יאר

הויפטשטאט. די צערויבט אפילו האבן זיי אז מיינען, ריקער
 פאילארן. פאלק ראם זיך האט סקיטן די פון אנפאל בעתן

 יוננער רער אריך און בלייבן, צו נאנץ געהאפט ניט האט קיינער
 ניט און לאנד פון סוף רער איז ראם אז געמיינט, האט ירמיהו

 צפון פון לייב צערייצטער "רער לאנד. איינענער רער פון נאר
 קלאג און מרויער דער שטעט, אונטער צינדט פעלקער. פאררארבט

 פאר הארץ די צענייט הארן און קיסרים די בא זיך, פאישפיייטן
שרעק".

 זייער פון סקיטן, יוילדע די פון בילדער מאלט ירמיהו
 זייערע שטורעם־ווינט, א ווי אן, קוטען רייטווענן "זייערע :שנעלקייט

אדלערס." פון פלינקעי זיינען פערד

מלחמה־שופר. רעם הער איך
שלאכט! פון געשריי ווילדן דעם
 :וועלט דער פון כאאם דעם זע איך
 פארלאשן, ליכט זייער האבן הימלען די
 קרימען, היגלען די און רוישן בערג די

 נעגאננען, פארפאלן איז מענטש דער
 פארוואגלם, זיינען היטל פון פוינלען די

נעווארן. מדבר א — כרמל פון
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 אויסגעלאסענער דער צו געגליכן איו לאנד צערויבטע ראם
ויגער. באם חן געפינען שטענדיק וויל תעלכע פדוי,

 זיף, פארבט און פלצט וי
 ויך. וי צירט גאלר און וייד אין

 ליבע, ריין ניט — אומזיסט:
 טען. ווכט לעבן דיין נאר
 קערפער, דיין ניט
נשטה. דיין נאד

 מאסע נרויסע א צפון. פון פאלק א קומט עם :ואגט ״יהוה
 ויי, האלמן שפיו א און בויגן א וועלט, ענדע פון אוים נרעכט
ויי. רייטן פערד אף ים, א ווי רוישן, שטימען וייערע

 גרוי־ קריג. א פאלק א נרייט דיר אף טאכטעת ציונם א,
רחמנות". פון ניט ודיים עם פאלק, ראם איו ואם

 אוועק און אומנעקערט סקיטן די זיך האבי פלוצלינג אבער
 זיך האט נאבנעלאוט, האבן ויי וואס חורבות, די פון לאנד. פון

 גע־ איו יאשיהו און יהודה, זעלבשמעיריקע נייע א אופנעהויבן
קיסר. ווירדיקער איר ודען

 לאנד, איבערן אריבערנעטראנן זיך האבן וועלכע סקיטן, די נאך
 נים אינגאנצן יהודה אין מאכט אשורם זיך האט שטורעם, א ווי

 אינערלע־ דער פאר אויך צ*ט די געקומען איו געפילט.דעםאלט
 השפעה. אשורם פון באפרייען צו זיך קולטורעל אויך רעפארם, בער

 דערפאלגדורב־ גרוים טיט האט רעוואלוציע קולטורעלע דיראזיקע
 מען נביאים. און כוהנים די פון הילף רער מיט יאשיהו געפירם

 אומגע־ צוריק זיך און קולט אשורישן צום סוף א געמאכט האט
 די ארויסנעטראנן מען האט המקדש בית פון יהוהן. צו קערט
 פרעמדןקולט,קרבנות א דערמאנט נאר האט תאם אלץ, און געצן
 המקדש. בית אין אריסעד ברענגען, צו פארבאטן איננאנצן מען האט

 פראווינציעלע די ארבעט און רעכט געגעבן מען האט דערפאר
 ארוס א*נארדענען זיך און ירושלים אין קומען צו כוהנים און לוויים

 ירושלים. אין כוהנים די קאנצענטרירט האט ראם המקדש. בית
 גאנצן איבערן געווארן אוועקגעשטעלט איו ז*ט אנדער דער פון
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 קאנאני־ איז מאל ערשטן צום געריכט־אדמיניסטראציע. א לאנד
 האט יהודה און — דברים ספי דער — בוך א געווארן זירט

 פון נאמען אין נעזעצן, פעסטגעשטעלטע שריפטלעבע נאקומען
נביאים. די פון גייפט אין יהוה׳

 נאב־ שפעטער, יאר פינף טיט פארגעקומען איז אלץ דאם
 ווי נאכרעם ירמיהון, צו אנטפלעקט זיך האט נבואה די ווי רעם

 ווי נאכדעם, געצנדינעריי, פון קולט דעם נעשטורעמט האט ער
 סקיטן־אנגריף. דעם פון בילדער פינסטערע די נעמאלט האט ער

 אופן בבל פארווירקלעבט, נביאים די פון פראגראם די איז איצט
 איז נבואה ירמיהום און אויסדוכטן, געקענט אזוי זיך האט אויסערלעך

געווארן. שטילער צייט דער פאר טאקע
 רע־ קולטורעלער דער נאך געלעבט יאשיהו האט יאי 13
 פאר נביאות ירמיהוס פון אנווייזונגען קלארע קיינע און וואלוציע,

שוין האט צייט דער פאר אמת, ניט. מיר האבן צייט דער
נאר האבן כוהנים די און פאלק ראם אז רערזעען׳ נביא דער

 זיי זיינען אינערלעך גאט. אלטן צום אומנעקערט זיך אויסערלעף
 סאציאל־ די צו באציונגען די געצנדינער, זעלבע די געבליבן

 פון באציונגען שלעכטע זעלבע די זיינען עלעמענטן שוואכערע
 ירמיהו האט אבער אלץ דאם פארשקלאפטע. צו הערשער

שפעטער. ערשט ארויסגעזאגט
 —מאכט גרויסע נייע א אויסגעוואקסן איז צייט רער פאר

 צוגע־ זיי האבן מידעער די מיט צוזאטענבונד עננן אין בבל.
 סיריע אשור. צו געהערט פריער האבן וועלכע לענדער, די נומען

 באנייט מצרים האט איר אף פריי. נעבליבן דערווייל נאך איז
חלק א באקומען געוואלט אויך האט זי פרעטענזיעם. אלטע די

 )אין געב. קר. פאר 608 אין און אשור׳ צעפאלענער דער פון
 ני־—אשור פון הויפטשטאט די געפאלן איו עם ווען יאר, זעלבן

 צוזאמענ־ — הינקעדיקער דער — נעכא פרעה האט נעוויע(
 צפוף אף יהודה דורך אוועק איז און חיל גרויסן א געקליבן

מזרח.
 באשיצן קענען וועט ער אז געמיינט׳ באמת האט יאשיהו

 קענן געווער טיט ארוים איז ער און יהודה פון זעלבשטענדיקייט די
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 וואס יהודה, פון חיל דעם צעקלאפט אבער האט נעכא נעכאן.
 אין אזוי און דערהרגעט יאשיהון וועג, אין נעשטעלט זיך האם

 הער־ מצריטם אונטער ארונטערגעפאלן אומדעררארט גאר יהודה
שאפט.

 פון לאנע אומגינסטיקע די ארויסנעוויזן גלייך זיך האט דא
 מצרים פון רעג גרויסן אפן בופער־מלוכעלע, קליינע א יהודה.

 זעלב־ א ווי בלייבן געקענט ניט יהודה האט מערב־אזיע, און
 א ווי אשורן, פארטראטן האט ראם בבל, קראפט. שטענדיקע

 ווי יהודה, דולדן געקענט לאנג אזוי נאר האט וועלט־טלוכה,
ראם מצרים. קעגן געווער א איר אין נעהאט האט זי לא:ג

 קענן נעווער א — מצרים אויך נעזוכט יהודה אין האט זעלבע
 געפונען מלוכעלע יידישע קליינע די זיך האט אזוי און בבל,

פייערן. צוויי צווישן
 זון צווייטן זיין געקרוינט מען האט יאשיהון נאך נלייך

 שוין איז וועלבער יהויקימען, עלטערן דעם פארבייגייענדיק יהואהז,
 פאר א אין אבער אנהעננער. אן מצרימם ווי באוווסט געווען

 ארע" סיריע, פון צוריקוועג אפן נעכא, פרעה האט ארום חדשים
 אפן מצרים. אין אוועקנעפירט אים און יהואחז קיסר דעם סטירט
 וואסאל טרייען זיין אוועקנעזעצט ער האט יהודה אין טראן

יהויקים.
 רער־ ווארעמע עטלעבע געבליבן *ז נ י זיינען ירמיהון פון

 נאך ווונד די פריש געווען גאך איז ,ם יהואחי;. וועגן טער
 נאך וויינען ניט זאל "מען זדים, נביא ־־יר אבעו טויט, יאשיהום

 נאן מען דארף קלאגן און וויינע! נאר פארשטארבענעב, רעם
 שוין זיך ער רעט אומקערן ודייל אוועק... גייט ראם יענעם,

(.10 כב' )ירמיהו זעף׳ ניט היים זיין רעלן אוינן זיינע ניט,
 פאליטיש, נאד ניט מצרים אונטעררארפן זיך האט יהודה

 רעליגיעזער רער פון צייט די איז ראם קולטורעל. אוקי נאר
 דא מנשה, קיסר פון צייטן די טיילוויז דערמאנט ראם רעאקציע,

 זין פון קראפט און ברען גאנצן מיטן ירמיהו ארויסגעטיאטן איז
 פו ציים די איז קיניגין יהויקימם פון יאר עלף די נבואה.

 צים זעלבער דער אין און נביא קעגן רדיפות און פארפאלגונגען
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 נעגעכן האט וואם ציט, די נבואה, זיין פין אופבלי־פעריאד דער
 די קעגן קיסר, קעגן ארויסצוטרעטן ענערניע און שטאף ירמיהון

פאליטיק. הערשנדער רער קענן מאכטהאבער,
 היליקיט די אראפגעריסן אלין ירמיהו האט עישטע ראם

און נזילה פארדעקן יהוהן צו קרבנות די בית־המקדש. פון
 געטער, אנרערע צו קרבנות ווי בעסער, ניט זינען און שלעכטם

 וואם נביאים, און כוהנים די קעגן פערזענלעך אויך איז עי
בית־המקדש פון טויער איו רעדע זיין פאליטיק. אזא שט*צן
הי ווארפן דרייםטן פון בישפיל א איז פאלק נאנצן פארן

אריין. פנים אין אמת ביטערן רעם מאכטהאבער
 פון טויער אין זיך שטעל גי :ירמיהון געהיסן האט יהוה

:זאנן זאלסטו דאי־טן און הויז יהוהם
 בוקן טויערן ר^זיקע די אין קומען וואם יידן, אלע איר

ריד! מינע צו הערט יהוהן, צו זיך
ישראל: פון נאט רער זאגט אזוי

 וועל ווענן׳ איערע פארריכט מעשים, אייערע אוים כעסערט
 די אף ניט זיך פארלאזט ארט, רעם אף לעבן לאזן אייך איך

: רייר פאלשע
ש פאלאק יהוהם י! פאלאץ יהוהם י פאלאץ יהוהם

 פרעמדן, א משפטן, ריכטיק זיך צווישן וועט איר אויב נאר
 פארגיסן. ניט בלוט אומזיסטע בארויבן, ניט אלמנה אן יתום, א

 איר קענט דעמאלט נאר — נאכגין ניט נעטער פרעמדע נאך
 איערע געשאנקען האב איך וואם לאנד, רער אין רוען איביק

עלטערן.
 ניים פאלש, שווערט נואפט, נזלט, גנבעט, אבער איר

 זיך שטעלט אהער, איר קומט דערנאך געטער. פרעמדע נא;
 בא טראנט און נאמען, מיין טראגט וואם הויז, רער אין מיר פאר
!געזיכערט זיינען מיר זיך,

 מין טראגט וואם הויז, מין פון געווארן רען איז וואם
נעוו^רן! הויז מין איז פארברעכער פאר היזל א — ן נאמען

 האם נאשען טין וואו ארט, רעם אין שילה, אין ראך ניט
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 רארטן פון נעמאכט האב איך ראם זעט, און גערוט ערשטן צום
!ישראל פאלק מיין פון שלעכטם די צוליב

 איך און מעשים, אלע די אפ טוט איר ווייל איצט, און
 איר און רוף, איך ניט, הערס איר און אייך, צו רייר און רייר

 מראגט וואס הויז, דערדאזיקער פון אויך איך רעל ניט, ענטפערט
 שילה. פון נעמאכט האב איך וואס דאסזעלבע, מאכן נאמען, מיין
 אייערע פארווארפן האב איך ווי זיך, פין אפווארפן אייך וועל איך

(.1—15 ז׳ )ירמיהו אפרים פון קינדעד די ברידער,
רער, איז אליין יהוה אז ארויסגעזאגט, עמוס האט אמאל

 דער־ וועט אליין געשיכטע די פאלק, זיין אומברענגען וועט וואם
 נע־ דעם אן געהאלטן זיך האבן אי□ נאך נביאים די פירן. צו

 פארן גופא, בית־הטקדש אין שארף, און קלאר אזוי אבער דאנק.
 ער ירמיהון. ביז געטאן ניט קיינער ראם האט פאלק, גאנצן

 אונטערגע־ אים בית־המקדש, דעם געמאכט חרוב גייפטיק האט
 אפגע־ באמת האט ער איידער פריעת יאר צוואנציק מיט צונדן

נביא! דער טוט דאם און ברענט.
 רעראלוציאנער, געפערלעכער א ירמיהו איז אן איצט פון

מאכטהאבער. און מאכט דער פון קעגגער א
 בעווזארן איז יהויקים ווי נאבדעם ארום, יאר עטלעכע אין

 העלדישער יונגער רער האט געב., קר. פאר 601 אין קיסר, א
בא חיל מצרישן דע□ צעקלאפט נבוכדנאצר, בבל, פון פירשט

 האט כרכמיש בא מצרים פון מפלה די )טשיראקיס(. ברכמיש
 און בבל צווישן וועלט־הערשאפט רער פאר קאמף אין אז באוויזן,
האט אן איצט פון אויבערהאנט. די נעמען בבל וועט מצרים,

 אף פרעטענזיעס זיינע ארויפצושטעלן געהאט מורא פרעה־נעכא
 איז יהויקים בבל. אונפערגעפאלן אפיציעל איז יהודה סיריע,
 אפצו־ מעגלעכקייט א געזוכט און מצרים נעטר* געבליבן אבער
בבל. פון פאלן

 מא־ פאליטישן גלענצנדן זיין ארויסגעריזן ירמיהו האט דא
 קאנסעקווענטער א גערען ירמיהו איז אן ^נהייב פון לענט.

 מצרים אין גענלויבט ניט מינוס איין קיין בבל, פון אנהענגער
 קען פאלק דאס און לאנד דאס ראטערעי אז פארשטאנען, און
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 ירמיהו נבל, צו אונטערטענקייט םר*ער אין נ^ד מק
 און ביבמיש א2 שלאכט רער פון אויסגאנג רעם פאראויפגעז^נט

נבל, $ן האלטן זיך גערופן
 טערה*ס. די פאדטייען, צר" אף צעטיילט זיך ה^ם מען

נע־ ן3$ה נביאים בוהנים, די טיט צוזאמען קריגם*פארםיי די
 ד$פ און מלוכה זעלבשטענריקע א זיין פוז יהודה אז האלמן,

 את־ ווידעד זיי קענן נבל, מים קאמף נ^ראין דערגרייכן מען קען
 פארבאהאלמענע יהויסטן. טדייע אייניקע פיט ירמיהו געשטאנען

 די■ צרישן אויך געהאט ירמיהו האט ^נהענגער און פריינט
מיף־ל*מ.

 זי* זיך א3 בעוברן ירמיהו אין ברגמים א3 •פלאכט נאנן
 געחייסן און אמת אייביקן אן נבואה זיין אין דערפילט כערער,

 נריהס ברוך, פריינט איבערגעבענעם אין ^נהענגער געטרייען זיין
מגילה. א אף נביאות זייגע פארשרייבן זון,

 בית אין פ^רנעלייענם און פארשריבן רז^ם האט ברוך
ירמיהו־ ,מקורבים קיסרס דעם פאר הויף־ליים, די פאר המקדש

פארגן קלארע פיט פאדעם, עטישער$6 א אין ה$ם
 צראנציק און פינף לעצטע די פון בילד א פאנאנדערגעוויקלט

 סקימףשטורעם, רעם פון געצנדינעריי, רער פון יהודה, אין י$ר
 מאכט׳ בבלם פון יהודה, איבער אריבערגעטר^גן זיף ה$ם וו^ס
 שמיי! ראם אונטערגאנג, און אומגליק פון און גרויסקייט און

י ^ר*
 די אף איינדרוק מוראריקן א נעטאכט האט מגילה די

 קיסר. דעם דעם חעגן טעלדן טאשל^סן ה$בן זיי און הויף־ליים,
 ירפיהוס וועגן רערציילט מען ה$ם פ^רזיכטיקייט גרויס מיט

 83 ווינטער־פאלאק אין נעזעסן איז קיסר רער יהויקיטען. מגילה
 ווז^ס געהערט, אופמערקזאם און קוילן טיט קאמין נרענענדיקן $

 ער ה^ט ^פגעלייענטע ד$ם פז^רגעלייענט. אים האט טען
 ער ביז פייער, אין געו^רפן און מעסער טיטן ^פגעשניטן
 געהייסן ער ה^ם ברובן טיט ירפיהון מגילה. גאנצע די פארברענט

 ז$לן זיי מען אצ$לט,3 לענן טיטן זיי וו^לטן געווים און ן,$6נכא
 צוריק זיי הז^גן נאהעלטעניש אין ד^רט האלטן.8אויםב ניט זיף
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 ירמיהום פאר יסוד דער כעתען איו ראם מגילה. די אופנעשטעלט
וך.3

* * *
 פלוצ־ יהויקימש נאך חרשים, עטלעכע יאר, ־טן597 אין

 כנען, אץ אראפגערףמען היל בבלישער דער איו טויט, לונגדיקן
 שטעט די צוגענוטען פיניקיע, צעקלאפט האט בבל ווי נאכדעם

 פון ברעגעש די האנט אין געהאלטן אזרי און פלישחים די פץ
 געקוטען׳ ז*נען ז* יהודה, אין אדיין חיל איר איו ים, מיטלענדישן

מצרים. טיט אופטראגן יהויקיטם פאר שטיאף־עקספעדיציע, א מי
 וון אכצניאריקער ויין געזעשן איו ארט יהויקימש אף

 שטרענג זיך און שטאט אין אדיין פר* איו נבובדגאצר הויכין.
 גאנ= דער טיט אץ פאטיליע קיסרלעכער דער טיט אפגערעכנט

 די מוטער, זיין טיט יהויכין יהודה. פון אריסמאקראטיע צער
 בבל, אין פארשיקט און קייטן אין נעשמידט ער האט רעגענטשע,

 ער האט *1 טיט צוזאטען תפיסה. אין ז* געהאלטן דארטן
 מיליטערישע די יהודה, פון אריסטאקיאטיע נאנצע די פארשיקט
 מענטשן. 7.000 א איננאנצן עיד־באזיצער, נרויסע די אנפירער,

 ייאש די בעלי־טלאכות, אלע אופגעקליבן ער האט דעש אויסער
 א אוטנעפער א*זן, אדער האלץ בא איבעטן נש ע גע* האבן

 דערטיט און בבל אין אפגעשיקט ז* אויך און מענטשן טויזנט
 צוגענומען מען האט דערצו לאגד. דאס אפגעטויט עקאנאשיש

 זילבער און נאלד די ר*כטיטער, אננעקליבענע אלע לאנר פון
 געיליבן איו ירושלים בבל. אין אפגעשיקט און בית־המקרש, פון

 חורבן. גרויסן פון אגפאנג רער נעווען איו דאם כ^יייידיקט, פוסט,
 בבל האט יהודה פץ טראן א*נגעבראכענעם עמטן, פארו אפן

 צדקיהון, וון יינגערן יאשיהום פעטער, יהויכינס אמעקגעזעצט
בבל. ו*ן טר* געשוו^רן האט וועלבער

 נאך נאכדעם ויך האט יהודה אין קריג אינערלעכער דעי
געשטארקט. מער

 וויבטיקער נ*ער א נאך באטראבט אין קימט אן איצט פון
בבל. אין קאלאניע *רישע די איו ראם פאקטאר,
 ה*םן טרוקענעש אפן אוטגעקושען ניט ו*נען דעפא׳־טירטע די
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 פרעט־ דער צוזישן אשימילירט ניט זיך בבל, קיין כנען פרן ימענ
 5זעלבש באזונרעי א נעפירט דא פארקערט, נאר, קלטור, דער

 רער אין פאל ערשטער רע־ נעווען איז ראש לעין. שטענדיקן
 אנט־ויקלם דך האט לאגד פ*עמד א אץ ווען וועלט, אוראלטער

 רע־ דארף טען קערפער. נאציאנאלער באזונרער א געלעבט און
טאלערירן צו פארשטאנען דעמאלט עוין האט בבל אז כענען,

 עלע־ פ״אדוקט־יוער רעי האט דיט אנרער רעי פון קולטן. פרעמדע
אר־ זיך פאר געפרנען פאיטריבי, נעייען איז ראש טענט,

 בא־ א ווי גאנץ, נעבליבן אזוי איו און גלות אין רארטן אויך בעט
קהילה. זונדערע

 נעבילרעט זיך האבן עמינראנטן, די צווישן דא, אויך אבער
 קריגס־פארט*, די ירושלים. אין וואש פאיטייען, צדדיי דיזעלבע
 אומקערן האפענונג טיטן נעלעבט האין וואש בבל, פון קעגנער

 בבל אין טייבן די אף געזעשן זיינען וואם "די אהיים, צוריק דך
 האין יואש אזעלכע, און ציון", אן זיך דערמאנענריק יעוויינט, און
 קען פארלויפיק אז פארשטאגען, און לאנר אין אייניעלעבט דך

און נביא רער דך. אומקערן וועגן רייר קיין זיין ניט אופן בכל
 יהויכינען, טיט צוזאשען פא-טריבן געווען איז וואש יחזקאל, בוהן

 ירושלים, אין ירמיהו וראש ראשזעלבע, פרידן, פא* געשטאנען איז
נביאים. ז*נע געהאט האט צד צווייטער דער אויך אבער

 באציונגען ענגע פא-בונדן האט קאלאביע עמינראנטישע די
 האט עמיגי־אנטן די פון לאגע עקאנאטישע די ירושלים. טיט
 אלץ געיוארן איז ירושלים אין פארקערט, נעבעסערט. אלץ דך

אין ירושלים, נעשטיצט האט קאלאניע בבלישע די און ערגער
 גע־ האש ירמיהו אהיים. אוטצוקערן אינגיכן זיך האפענונג דער

און געטריישט נעשוטיקט, זיי בבל, אין יידן די צו בריוו שיקט
בבל. נעטר* זיין דארטן אויך אופגעפאדערט

 סי־ פון פעלקער קליינע די האין א*ום יאר עטלעכע אין
 רער מיט נעזוכט בבל, אונטערטעניק נעווען דינען וואם ריע,
 נע־ בבל. קענן אקציע נעמיינזאשע א שאפן צו מצרים פון הילף

 אין יהודה. אויך דעם אין ארי׳ינצוציען געזוכט טען האט ווי׳ינלעך
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 •דן דעלענירפע די פון צענדיפפאר $ פ$רגעקוםק איו ירושלים
פעלקער. אזעלכע

 אזן קייטן טיט פארז&מלזע ויער פאר נעקופען איו ירמיהו
 אונטערסע־ פון סיפבאל א מי 4האלד #פן יאך הילצערנעם *

 פון פעלקער אלע די פאר שפייט ראם קנעכשאפם, און ניקייט
 דעמ#נםטר#ציע פ^ליטישע די נעמען אין ד$פ ה#נפ. גבלס

 * פארנעקומען גלייך אה ענטפער אלם פרידנס־פארטי, דער פון
 נביא דעו־ אייננעארדנט ם׳ה$ם יו^ס דעמאנסטראציע" פארקערטע

 ירמיהו□ פון ער#פנעריסן ה^ט ער חנניה. קרינם־פארטיי רער פון
 #2 זיך מען מעט אינגיכן אן פ$רגעז$נמ, און י$ך דע□ האלדז
יהויכין. סיפר נעפ#ננענעם דעם אומקערן און כבל פון פרייען

 לץ8 יהודה, אין לאגע די נעמ^רן איז עם ערנער מ^ס
 קריגם־פארטי', דער פון עטים די נעהערם זין• ה$ט הילכיקער

 אלץ און #דמיניסטראציע, נייער דער פון נביאים׳ כוהנים, די פון
 אינ איר ה$ט מען כיו עפים, ירמיהו□ נעוו^רן איז שטילער

 ־81 ארעסטירם, נעשל^נן, מען ה$ם ירמיהון פארהילכם. גאנצן
שונא. צום ארינערלויפן מעלן אין שפיאנ#זש, אין שולדיקט

 מענטש, נאראקטערל^זער א געמען אה צדקיהו קיסר דער
 אוין צייט. אומרויקער אזא אין רענירן געקענט נים ד^ם מ^ם

 ה#רצן אין מאקלדיקע. א געמען אה ירמיהון צו כאציוע זיין
 ער ירטיהון. טיט אין נבואה אמחע די אז נעפילט, ער ה^ט
קריגם־פארטי די ארויסצומייזן. נעהאט מורא $נער ראם ה^ם
 צדקיהו און פאירעפער דעם ארויסגעכן זאל מען געפ^דערט ה^ם
ן.*1נעט עם חאם

 מצרים פרעה־ב^פרא. ארוף דערהייל אין טר^ן מיצריען אפן
 ד^ט נעכא מאם ,5קלע די $ן פארנעסן ציים דער פאר ה^ם

 קענן קריג א פארפירם מייטער און נבוכרנאצרן, פון כאקומען
 פץ סוף א מאכן צו במעל^סן כל קודם ה$מ נבונדנאצר בל.1

 188 אין פר^נם׳ הינטערעטן פון נעזיכערם זיין צו כדי יהודה,
 פארעפרייט מידער זיך חיל בבלישער דער ה$ם .3נע קר, פאר
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 ־8ל8כ און פראודנ״ן די רפרענט8פ אץ צערויכט יהודה, איפער
 דער אין געיאטעתעם •ידן זיך האכן א-מעטום פון ירושלים, גערט

 פעסטונג. שטארקע א געודען ג^ך איו תעלכע הויפט־שטאט,
 קיינער איינתוינער. אירע פאר מפיסה א נעיוארן איז ירושלים

 אנ־ ויך האש ירושלים אין שטאט. פון ארוים נעקענט נים האט
 נע־ אריסטאקראטיע די האט לאגע אזא אין הוננער. א געהויפן

רערנעענטערט. וין? האט סוף דער קנעכט׳ די פריילאזן ט1םו
 נרוי־ 8 ם*ט כנען אין יין~8 כאפרא אין רעשאלם

 ־8ל83 די אראפנעמען געטוזט האט פנל או זוי׳8 ארטיי, סער
 האם פר*ד 8 נעיובלט, האט שמאט די ירושלים. פון נערונג

 א*נתוי־ פא^מאטערטע אויסגעהוננערטע. די אף אויסנעגאסן זיך
 די צוגעניטען צוריק האט אריסטאקראטיע די ירושלים, פון נער

 אנגענוטען זיך האט ירמיהו שקלאפן. נעתאדענע פריי אפגעלאזענע,
 נעפריים נים ירושלים אין האט א*נעם אים אפשר ן*. ר8•

 פלייפן תעלן עם אויפ "אפילו פאלאנערונג. די אראפנעמען ראם
 אונטערצינדן ויי תעלן פארתונדעטע. דאם און כשרים, עטלעכע

(10 לד )ירמיהו ׳.,שמאט די
 פון נביאות פינסטערע די טאקע דנען נעתארן מקוים און

 8 וזי און מצרים צעקלאפם לר8ג האט ננוכרנאצי• ירמיהון.
 באלאגערם פונדאםני יהודה, ף8 נעתארפן זיך 3ל* צערייצטער

קרינם־ און הונגער 8 אנגעהויבן דך האם ששאט אין ירושלים,
צתייטן, צום צד איין פון נעתארפן דך האט צדקיהו סעראר.

 צו מום נענוב געהאט נים ראך און ירמיהון מים קאנפערירט
קרינס״פארטיי. דער מים דייסן

 ר*ננע־8 פבלים די דך האבן נע^ קר. פ. 586 תשוו אין
 רעם אפגענעפן מען האט צים חורש 8 אף שמאט, אין ריסן

 פון ן3לי3נע נאנק ס׳איו תאם שטאם. די רויפן צו חיל פבלישן
 לע8 אזעק דנען פייער מים און אונטערנעצונדן, מען האט רויב,

 צרקיחון קיסר דעם המקדש. פית דער אויך שטאט, פון פאלאצן
 וין, וינע געקוילעם אוינן די אין אים פאר געכאפם. מען האם

 אין נעשמידטן 8 און אויגן די אויסנעשטאכן אים דערנאך
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 איבערגעבליבענער דער מיט צוזאמען בבל, אין #פנעשיקט קיימן
 א געהאם נ^ר ה^ט ?ס וועד אל^ן, מיט אריכטאקראטיע,

לאנר. אין ידאג
 דער פון נ^שיכטע די ג^נדיקט טרויעריק זיך האט אזוי

 געשיכטע די אנגעהויבן זיך ס-ד^ט און יהודה מדינהלע קליינ^ר
פ^לק. יידישן גרויסן פון
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איבערלעבונגען, זיינע ביאגראפיע, ירמיהום
 האין סיר וועמען פון נביא. אינציקער רער איז ירמיהו

 ליב האט וואם נביא, דער איז ראם שטריכן. כיאגראפישע גענויע
 אום־ זין רענן נביאות, זינע רענן און זיך רענן דערצילן צו

 פארפאלגונגען, רי רענן לאנד, זין פון נורל און נורל נליקלעכן
 ראם פארפאלגעי. זינע ורענן און אריבערנעטראנן האט ער ראם

 אים אין פילן מיר רעאל, מער קץנקרעט, מעי נביא רעם מאכט
 בא געווירקט און געלעבט האט וועלכער מענטשן, לעבעדיקן א

 פאר ווינט און שריט ראם מענטש, א באדינגונגען, באשטימטע
 פארשטענד־ און נעענטער ירמיהון אונדז מאכט ראם ריטיק.
לעכער.

 פארויסנעזען, נאר ניט דורכנעלעבט, אלין האט ירמיהו
 ראם אבער יהודה, און ירושלים פון חורבן רעם געזען אויך נאר

 אין קאמף, פאליטישן אין אנטילנעמען אקטירע ראם איבערלעבן,
 באזונרערן א געליגט האט ציט, יענער פון טראגעדיע רער

פערזענלעכקיט. ירמיהום אף שטעמפל
 קאנ־ אלץ נביא־פאליטיקער, אויסגעשפראכענער אן איז ער

 עם וועלכער אין לאנע, נעפערלעכער רער ארום זיך צענמרירט
 די נעצנדינעריי, אפילו פאלק. זין לאנה, זין נעפונען זיך האט

 בא צונעפאסט איז נביאים, די פון טעמע איביקע און שטענדיקע
מאמענט. פאליטישן צום ירמיהון

 האט ראם ענתות, שמעמל קלין א אין ירמיהו איז נעבארן
 ירושלים־ לעבן בנימין, שבט פון טערימאדיע רער אף נעפונען זיך

 געלעבט האבן הויפט־שטאט רער אין נעב. קר. פאר 650 ארום
 זיך האט גיסט נרויסער רער אבער כוהנים, אנפירנדע ריבע די

פרארינץ. באשידענער שטילער רער אין דרקא אנטפלעקט
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 משפחה- כוהנים פאמיטלטע א נעווען זיינען עלטערן זינע
 רעל־ אביתר, כוחן פון נעצוינן זיי ה^פן יחום ז*ער אז טעגלעך,

 האט שלמה מלך רער אפער רודן, מריינעדינם אשאל האט בער
 האם ארט, אנפירנדיקן אביתרס אף און ענתות, אין פארש*קם אביתרן

 כוהנים־ צר* די הודיען צדוקן. כוהן אנדער אן ארופגעזעצט שלמה
 האט—פארטריפענער און הערשנדער דער צרישן — פאמיליעס

 צו הויף, צום ליפע קיין שטריים, א״פיקער אן נעצויגן •רך
 רער אין איז יהודה שנם הערשנרן צום המקדש, פיח שלמהם

 נאך האט אזוי און גערען נים פאמיליע כוהנים פארטריבענער
 פוהנים די צו שנאה א זיך אין אייננעזאפם ירמיהו קינרהיים פון
ירושלים. פון הערשער און

 פאמיליע אזא אין מעז האט זייט אנדער דער פון אפער
 פון עבר רייכן מימן נעלעפט זכרונות, הישטארישע עולטיווירט

 טאקע איז ירמיהו און עבריס״נעשיכטע דער אין פעריאד העראישן
 אגן משהן קאן ער געשיכטע. אלטער רער טיט דורבנעדרוננען

אים. באניישטע*ט פארנאננענהיים די שטואלן,
 איז ראם אז ז^גט. קארניל נביאיס״פארשער דייטשער רער

 נאשטימט דיר האב *איך :ירטיהון צו רייר נאטש פון מיין דע*
 )ירמיהו פאשאפן" דיך האפ איך אידער נאך נכיא, א •אי*

 צו־ גערען פריעד דורות מים נאך אי! משפחה ירמיהים (5 א׳
נביא. אזא זיך פון ארויסצונעפן גענריים

 די אין רורכנעגאננען זיינען ירמיהון פון קינרער=יא*ן די
 קולטו־ און • פאליטישער אשורם אונטער מנשה, קיסר פון צייטן

 יהוהם פון פאררעפער רער נערען איז מנשה הערשאפט. רעלער
 גע־ די נערען איז דאש פאיפאלנם. מען האט נביאים די עולם.

 דער אין קינרחייט. ירמיהום פון סביבה זעלשאפטלעך־רעליניעזע
 זאל עס ציים, רער אף אויסגעקוקט טען האם משפחה •י־ומע*
זינריקע. און שלעכסע ראם ,אייפער

 זאל דאם וועד אשור, אונטערפריינגען וזעם ראם מאכט, די
 גאפריערין, א פאי סביבה אזא אין זזערן פארעכנט מוז זיין, כים

 סימפאטיעם די רעפן אננעהויפן זיך האפן דא ין. דערליייזער א •אר
סים־ די הערשאפט. אשורש פון פאפרייערין א צו רי פבל, צ?
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 ן3לע גאנצן רעם דורבנעט^גן שפעפער ירמיהו האס !אטיעס
פרצוף. פאליטישן נביאם רעם באשטימם האם ראם און

 דערפילם ירמיהו זיך האט יוגנט פריעסטער רער אין נאך
 ערשטער רער פון אנטשלעעונג רער בא גל*ך און נביא, א פאר

 מיר נעפינען נשמה, נביאם פץ ציטער יונגן צארסן באם גמאה,
 גאנצן ירטיהום באגליים האם מאס קאשף, סחירות/ קונפליקט,

לענן.
ירמיהון! צו ז^בט נאם

 באשאפן, בויך אין דיר האב איך איידער
רערקענט! דיר איך האב

 ארוים, טראכם מוסערם פון ביסס דו איידער
! באשטימם פעלקער אף נביא א פאר ביססו

 באשטימונג. די אן ניט נעטט ניט, וזיל ירמיהו אבער —
 דך ער ודיל חלום, בייץ א פון וזי לאסם, שמערער א פון מי

 צמיגנס גאט אבער ריידף, נים קען ער יוננ, איו "ער אפמארפן.
:מזו ער אים.

:נים סיר ענספעי
יונג. בין איך
 ניין, מעסם דו
 ן שיקן ריר מעל איך מו

מעסטו. רידן
!הייסן דיר מעל איך מאס

 קענן ארויסצוסרעסן בוהות נעפינען ויך אין םוו נביא רעד
! מעלם נאנצער רער

 רער פון סחירות. אינערלעכע די אן ויך הויבן דא און
 הארם ויין לעבן אין נעמוזט ער האם מענטש, מייכער א נאסור

 אירל• דער מערן, שלעכם געמוום האט נוטער רער אייזן. מי
 מענטש, באשיירענער רער אופטרעטן, גראב געמוזם האם סאן
 אווי האם מאם מענסש, רער ארויסרופעריש. נעמען אפם איו

 קאמף. א*ביקן אן פירן געמוזם האם רו, אץ שלום צו נעשםרעגט
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 איבערקערע" פון תהום א אין אריינגעפאלן מלחמות, שטענדיקע
 עלנט, איינזאם, נעלעבט האט געזעלשאפט־ליבהאבער רער נישן.

קינה. און פרוי א אן אפילו
 א אף אננעטיאפן נבואה די דך האט מאל ערשטן צום

 אנמפלע־ יעטתידער און פערזענלעבקייט, א אף אינדיתידואלימעט,
 קאמף׳ א איז ירמיהון פון ארויסמריט יערער נבואה, פון קונג

 באקעטפט נאט קרעפמן. אינערלעכע פון צוזאמענשמוים א אקציע׳
 אומצו* די בלייבט נביא באם אבער מנצח, איז נאט נביא, דעם

 באזינטן פון שנאה א ווי אוים, דוכט אפטטאל פרידנקייט.
איבערריירן, אפנארן, אים זאל נאט חי אפבמאל, רוכט ירמיהון

 פארפירט, סיר האשט יהוה, דו,
 י אפגענאיט דך האב איך און
 סיר איכער געשטאיקט זיך האסט דו

בייגעקוטען! מיר האסם און
 שפאט, צו איך בין מאג נאנצן א

!טיר פון לאבן אלע

 :באשלאסן נעהאט האב איך
 רערמאנען, נים אים תעל איך
!ריידן ניט מער נאטען ויין אין

 ברוסם, מיין אין פייער א אבעק ברענט
 איינגעשלאסן, ער איז ביינער מיינע אין
איינצוהאלטן! עם איך בין מיד און

(,7,9 כ* )ירמיהו

 פון נאר ניט זיך נעמען ספקות זיינע רעפלעקסן, ירמיהום
 פון פי־אטעסט, אינערלעכן פון אויך נאר יונגקייט, פון שוואכקייט,

נאט, איבער קריטיק
 זאני* שטייכל, איראנישן באמערקן, צו קוים דינעם, א טיט

 תאס^ ניט ער האט יהוהן טיט דיספוטירן אייגנטלעך אז ירמיהו,
 ער- תיל דאך אבער צדיק, דער איז נאט אז פארוים, רדייים ער
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 "פארראס :איז טענה נביאם דעם און משפטן אים מיט זיך
 זיך זיצן פאררעטער די פאלשע, די ן רשעים די נליקט

 האבן און וואקסן רארצלען, לאזן פלאנצן, זי* זיכער׳ און רויק
דערפאלג".

 דער־ זיך האט ער רען גערען, איז ירמיהו אלט ווי גענוי,
 דעם אן גיט אליין ער זאגן. ניט מיר קענען נביא. א פאר פילט

 דע־ איז יאר וויפיל אבער קיניגין, יאשיהום פון יאר דרייצענטן
 ווייסן גיר רייל ריסן. ניט מיר קענען ירמיהו, אלט נעווען מאלט

 אן אבער האבן מיר נערארן. געבארן איז ער ויען נענוי, ניט
 האט אומרו אינערלעכער רער אז בארייז, אומדירעקטן אנדערן
 אף סימבאל נביאישער א ווי יונג. זייער נאך באהערשט ירמיהון

 חתונה ניט קיינמאל ירמיהו האט אויסראטונג. און אונטערגאנג
 מיטלעלטער. פון אסקעטן־לעבן דעי ניט נעווען איז ראם געהאט.

צייט. יענער פרעטד נעיוען איז אסקעטיזם אזא
 נעמען, נים פרוי קיין זאל ער נביא, רעם אן זאגט גאט

ודייל האבן, ניט קינדער קיין
 ווערן, געבארן רעלן רואם מעכטער, די און זין די —

טויט, ביטערן א מיט שטארבן וועלן
 געבארן, זי* רעלן ראם מאמעס, און טאטעם די

אומקומען. הונגער און שרערד דורך רעלן
 האט מזרח אפן אז באטראכט, אין נעמען זאלן מיר אויב

 גאר נאך אז רערן, קלאר וועט חתונה, יונג היינט נאך מען
 אינערלעכן זיין אויסצודריקן סימבאלן געזוכט ירמיהו האט יונג

צושטאנד.
 נביא, א נערארן טאג איין אין ניט ירמיהו איז רעם, אויסער

 הערפל שטילן אין אראפגעפאלן, דאס אים איז פלוצלונג ניט
 אונטער־ זיין קאמף, אינערלעכער זיין אנגעפאנגען זיך האט ענתות

 לידער אייביקע זיינע פון אייגע ניט ברויזן. יוגנטלעכער בארוסטער
 אפילו און קיינער רען ציים, יענער אין גערארן באשאפן זיינען

 האט און נביא, א וואקסט עם אז נערוסט, ניט האט אליין ירמיהו
 אנט־ זיין פון צייט די איבערלעבוננען. זיינע פארשטאנען ניט

 קי־ יאשיהוס אין יאר ־מן13 — אן גיט ירמיהו ראם פלעקונג,

123



 כא־ נביאם רעם פון מערן פארטק פון צ*ט די שיין איו—ניגן
אויסגעקריםםאליוירט. שוין זיף האט אידעאל רער ויען שטישונג,
 שפאיקע די פון באציונגען שלעכטע די נעצנרינעריי, די

 הערשער די פון ארישע, די צו רייבע די פון שוואבע, די צו
 דעם פין בילדער שוידערלעכע די דערנאף באהערשטע, די צו

 פינ־ א פאנטאזיע ירשיהום אף ארושגעלייגט האבן סקיטן־אנפאל
 שארד", און מלחשות "פון נביא דעי איז ער שטעשפל. סטערן

 רעדמיט םםס און צארף מים פול בעכער "א אדום טראגט ער
 דור א מים נאך חורבן רעם זיך אין טראנט ער פעלקער, די

אנגעקוסען. איו ער א*דער פריער,
 אין מאל עטלעכע געווען ירמיהו איו יארן יוננע די אין

מים פול דארטן פון קושען ער פלעגט מאל יעדער ירושלים.
דאר־ א פון איינררוקן פיינלעכע נערען זיינען ראם איינררוקן.

 רער מים באגעננט זיך האם ער ווען יונגנמאן, ערנסטן פישן
 די פון צ*ט אין נעצנדינעייי. אויםגעלאסנק*ם. גרויסשטעטישער

 מים פעסטונג, באלאנערטע א ווי ירושלים געזען ער האט סקיטן
פראודינ״ן. פון מענטשן אנגעלאפענע
 אף נעשוזט ירמיהו ויך האט יאר ־םן620 ארום

 האבן פריער שוין הויפם־שטאש. רער אין זיך באזעצן שטענריק
 שבנים, אץ קרובים די פא^פאלנם ענתות דארף ז*ן אין אים

 מים שאן, ערנסטן דעם פארטראגן נעקענט ט נ האבן ודעלכע
 שטענריקע זיינע מים נביאות, פינסטע-ע האלב־משונענע, ז*נע

 רע־ רעליגיעוע די אננעקושען אין דערצו מענטשן. צו טענות
 כוהנים אלע צוואמעננעטריבן האש וועלכע יאשיהון, פון זואלוציע

 ברעננען ניט דארטן ואלן ויי כדי ירושלים. אין פראווינ״ן פון
 סענלעך, קולטן. ארטיקע די רינען נים ואלן *1 קרבנות. קיין
 איינגע־ זיף האט ירושלים אין כיהנים געטריבענע די ציוישן או

 ואל ער כרי ירושלים, ירמיהוןאין םר*בן ירמיהו. אויך פונען
 פון איראניע פיינע א איו קייבנות, צופיל ערגע״ן ברעננען נים

!נעשיכטע רער
 יאר א פין יוננערמאן א באוויון ויך האט ירושלים אין

כוחות. ניסטיקע און פיוישע זיינע פון בלי פולן אין דרייסיק,
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פון נ^ך מיילתייז נאקומען עד ה^ט לענן צום טיטלען ויינע
דאס איו נעווען גיתי־המקדש. גאם כוהן $ ויי סיילוזייז, ד^רף׳

 רעוז^לוציע, רעליניעזער יאשיהום פוץ ה^ניק־י^רן ערשפע די אין
 נענוי נביאים. די פון נייסט אין אויסנעהאלטן גערען איו וזעלכע

 ניב אונדז איו נעשעעניש וויכטיקער דער צו באציונג ירמיהום
 רעם באפדידיקן צייט די געדארפט האט אייגנטלעך, נאקאנט.

 מאל. אלע וזי זעלבשטענדיק, טעו־ ירודה איז פאלימיש נביא.
 פערזאן די אויך המקדש, ית־3 אין קולט יהוהם הערשט רעליגיעז

 צו□ באציונג גומע אייינפאכע מענמשלעכע זיין יאשיהו, קיסר פון
נייספ. נביאם אין געתען איו פאלק

 פארערט יו^ם נביא, איינציקער הער ער3$ איו ירמיהו
 מענטש■ פון הארץ די אויך נאר מעשים, אייסערלעכע נאר ניט
געדאנקען און נעפילן די לעכן, אינערלעכן ויין נוט. ויין מוז

 אזעלכן, פאר נאט אן רופט ירמיהו ווערט. א זיך פאר האבן
 טענטשן פארן הארץ". ראם און גירן די אוים "פרווום רואם

וזעדם. אבסאלומן אן עם האט איבערלעבונגען אינערלעכע מיפע פון
 קיין טיט שטעלן צופרירן ויך געקענם ניט האם נביא אזא

 הינטער אויב פארמען, רעליניעזע פארשטיינערטע קיין מיט קאנאן,
 וועט ווינט אנדער אן ווען איבערציינונג. קיין געווען ניט איו ויי
צעפאלן. אלץ דאם וועם סאן. לאו3 א

 פרומער דער וזי נאכדעם נעטראפן. טאקע האם אזוי און
 יהויקיס און פייל מיצרישן א פון געוד^רן דערהרנעט איו יאשיהו

 אוי" רער פון נעבליבן נ^רגישט איו מצרים, נעדינט טריי ה^ט
 איו אליין בית־המקרש דער פארקערט, פרוטקייט. סערלעכער

 דעמז^לט און פארברעכער. פאר אנשפאר און פונקם א געוז^רן
 ית־3 אין רערע גאקאנטער ויין טיט ארויסנעמראטן ירמיהו איו

ציטירם. פריער ה^בן טיר וזעלכע המקדש.
 ירטיהון. פארנוטען לאננ שוין נעראנקען די ה^בן געווים

 נע־ פיינטלעך איו טאכט די ומגן איצמער, דווקא ז^בער ה$ט ער
 וייןשארפער פאר צייט א אויסגעקלינן נביא, צום נעוז^רן שטימט

בית־הטקדש. קענן ארויסטרעטונג
ירמיהון צווישן קרינ אפענער אן $ן ויך הויבם איצטער פון
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 האבן רייר אזעלכע נביאים. אץ כוהנים די טיט קיסר, ■סימן
 נעבאפט האבן כוהנים די אץ אומבאשטראפט בלייבן געקענט ניט

 בא־ איז נעריכט דער געריכט. דעם איבערגעגעבן אץ ירטיהון
די מיט כוהנים די און פאלק פיאסטן און האדן פץ שטאנען

 די אין נביאות אזא פאר טויט־שטראף נעפאדערט האבן נביאים
בית־הטקרש. פון טויערן

 מיט ירמיהון. פון פארטיידיקונג־רעדע די איז כאדאקטעריסטיש
 ער האט נערעדט אז געזאגט, ירמיהו האט מוט און שטאלץ

אבער איז עם שליחות. נאטם איבערגעגעבן אמת׳ ריינעם דעם
אוים־ איז דאם אונטערגאנג. פין ראטעווען צו זיך מיטל א דא

 אבער אויב שלעכטם. דאם פון זיך אומקערן מעשים, די בעסערן
בלוט. אומזיסטע פארגיסן זיי אז וויסן, זיי זאלן טויטן, אים וועלן זיי

 ניט ירמיהו האט טויט־געפאר פץ מאמענטן אין אפילו
 פארריכטן אז רעם, וועגן חרטה, וועגן דעימאנען צו פארגעסן

באשולדיקער. די שופטים, די זיך דאיפן
 מען האט רייר זיינע אין באפרייט. מען האט ירמיהון

 האבן רואם אזעלכע, געפונען זיך ס״האבן אמת, דעם רערפילט
צוריק יאר הוגדערט טיט האט וואם מיכה, נביא פון געוווסט
נאד געטויט, ניט אים האט טען און ג*םט זעלבן אין גערעדט

רייר. זיינע צו צונעהערט זיך
 ירטיהון צו נביאים און כוהנים די פון שנאה די אבער

 די אין רארן א געווען ז* איז ער געשטארקט. אלץ זיך האט
 גאנצן זייער אין לעבן, זייער אין שטער דירעקטער א אויגן,
 ירטיהום אף געווירקט האט דאם פאליטיק. זייער אין מהות,

 איינזאמקייט. די פארטראגן געקענט ניט האט ער זעלבסטנעפיל,
האם. און שנאה פון אטטאפפער די

 טוטער, טיין מיר, איז וו*
 י געבארן טיר האסט דו וואם

 תעלט! דער טיט זיך רייסן שטענדיק
 נעם, ק* בא פארער איך ניט
 טיר בא פאדערם קי׳ינער ניט
אלע! סיר שילטן דאך און
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 מר האט בבל, אונטערווארפן געטווט זיך האט יהויקים וזמן
 נעטר* געורען ער איז אינדעראשתן ווענן. לשנים נא" געטאן מם

 ער האט דא בבל. פון ^פצרפאלן ווי ווענן, בט געז און מצרים,
 איפריכטיקער אן געיוען איו וועלכער ירמיהון, מיט אנגעטראפן דך

 ירמיהו אין שארפקייט נביאישער רער מיט ביל. פון אנהעננער
 אויך נאר נביאים, און כוהנים די קעגן נאר ניט ארויסגעטראטן

 רער אנהענגער. אירע און מצרים קעגן הויף־לייט, די אין קיסר קעגן
 זיך האט ירמיהו געראקסן. אלץ איז קעגנער זיינע פון קרייז
 אבער פאפולאריטעט זק המקדש, בית־ אין ווייזן געקענט ניט שוין
 האט ער וזייניקער וואם נעיואקסן. נאר געפאלן, ניט רערפון איו
 שטא־קער אלץ געפאדערט, אים מען האט מעי אלץ באוויזן, זיך

 אין נרעשער אלץ הערן, צו און זען צו געגלוסט אים מען האט
 אנהענגער איינצלנע זיינע פון איבערגעבנקייט די געוואקסי אים צו

פיינט. און קעגנער זיינע פון מורא אי שנאה די און
 ברוך, ירטיהון טיט באפריינדעט זיך האט פ-ער נאך

 זיין סעקרעטאר, און תלמיד זיין געווארן איז ער זון. גביהם
 טען האט אפילו שפעטער פריינט. אינערגעבנסטער און הבר

 ברובם אונטער פאלט ירמיהו אלטער דער א׳ באשולדיקט,
 צענרליקער לעצטע די פאר קאמף ביטערן גאנצן דעם השפעה.

 פארפאלנט. געיוען צוזאשען צוזאטען, דורכגעמאכם ז* האבן י^רן
 רעם אויסער איבערגעשריבן. ברוך האט רער ל ירמיהוס אלע
 ביאגרא־ די ביאניק, היסטארישע די צוגעגעבן ז־ך פון ער האט

 פאר געבליבן גאנץ ירמיהו איז אים צוליב און פאסירונגעז פישע
געשיבטע. דער

 בית־הטקדש, אין אלק קומען געקענט ניט האט ירמיהו ווען
 האט ברוך פארלייענען־ דארטן ואל ער ברובן, געשיקט ער האם

 די נביא, פון רייר שרעקלעכע די איבערגעגעבן בובשטעבלעך
 או נעגלויבט, ניט זיך האט עם בבל. פא" נג אייישטעל קלארע
 איבער־ ברוכן האבן הויף־לייט די און ואגן, וינס א ואל ירמיהו

 ,,נביא? פון אזוינס געהערט אליין טאקע ,,האסטו געפרענט:
 נביאם "פון פארשריבן אלץ האט ער אז געענמפערט, האט ברוך

 איועקגעטראגן מגילה פארשריבענע די מען וט דעטאלט מויל",
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 נרוכן שיט ירמיהו און פארברענט איר האם עד קיסר. צום
אומלעגאל. מערן אהאלטן,3 געטמם זיך האבן

 ביו נעוואקסן אלץ ז*נען ירמיהון קענן פאדפאלגוננען די
 ארופנעליינש עוין האט בנל צרקיהון. קיסר דעם פון ציימן די

נענו־ זיך טען האם מצרים אין יהודה, אף האנט ערערע איר
 נעלאזן ציים געוויסע א אף טען האם ירמיהון און אנטוישן טען
צורו.

* * *
 רייגע די פארטדיבן יאר 597 אין האם טען ווי נאכדעס

 נעעפנט זיך האבן נבל, אין יהודה פון טענטען פרארוקמיווע און
 דערזען, האבן ז* שלום־־פארטיי. רער פאר פערספעקמיוון נ*ע

 פארפירן נאר נבל, אין אונמער נים נייען פארטריבענע די אז
 ארוים־ ירמיהו האם דעמאלט ןג3לע זעלבשטענדיקן איינענעם אן

 די אויסער אויך לעבן קען פאלק ראם אז נעדאנק, דעם נעזאגם
 צר ברירו היסמאריען זיין ט3שר* ער און יהודה, פון נרענעצן

:בבל אין קאלאניע יידישער רער
 פארטריבך זיינען וזאם אלע׳ די צו יהוה זאגט "*מזוי —

 פלאנצט זי, באזעצט און הייזער בוים :בבל אין ירושלים פון
 נעבירט און פרויען נעסם פרוכם, זייערע עבט און גערטנער

און זיך ם מער נעבירן, ווידער זאלן קינרער אייערע און קינדער
 איך וווהין שטאט, רער פריינם נוטע זייט ווייניקער, ניט ווערט

 איז נליק איר נאט. צו איר פאר בעט פארמריבן, אייך האב
 ניט אייך זאלן נאם, יידישער רער יהוה, זאגט אזוי נליק. אייעד

צר צו ניט זיך הערט ישוף־מאכער, און נביאים רי איינריידן
 אין נביאות זיי זאגן פאלש טרוימען. זיי תאם חלומות, זייערע

ערעט אז זאנט, יהוח נעשיקט. ניט זיי האב איך נאמען, מיין
 צד אומצוקערן אייך דערמאנען איך וועל אדום יאר זיבעציק אין

 פרידנס־געדאנקען נאד איך, בדאכם שלעכטס קיין ניט ארם. רעם
(,4—12 כט׳ )ירמיהו אין׳/ איבער געדאנקען מיינע זיינען

 א נבל אין עמיגראנטן די צתישן נעמאכם האט ברית דער
 נבין דער זיי הייסט ירושלים, פון דארמן, איינדרוק. נתאלדיקן

 אפיל חלומען נים נאד גלות, אין זיך איינלעבן פנל, אין בלייבן
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 א-י די אפילו דורות. אף אפ עם לייגט ער זיף, אוטקערן מ^גן
 נום־פריינם־ פאדערט נביא רער און בבל, אין זיין תעלן ניקלעך

 אייעד איז פרידן איר — שמאט פרעטרער רער פאר שאפט
!בבל לנבי עטיגראנטן די פון לאיאליטעט—פרידן

 בארעכטי־ היסטארישע ערשטע די נעדאנק, דאזיקער רער
 די פאר נעקלוננען האם פעלקער, אנדערע צתישן לעבן פון קונג

 קרינס־ דער פון נביא רער פאררעטעריש. בבל אין עטיגראנטן
 דעם תענן געתען מודיע האם שמעיה׳ בבל, אין פאי־טיי

 געפאדערם און צפניהן •רושלים אין נתל כוהן דעם ברית
 צפניה נביא. "טשוגענעם" רעם באשטראפן שטרענג זאל ער

 בבלשע די פון ברית די איבערנעלייענט אים ירטיהון, נערופן האט
פריי. נאבגעלאזן אים אויס, ת*זט און, יידן

 געזיגם,און דיקרינם־פארטיי אבער האט געזעלשאפט רער אין
 אום־ מאכטהאבער די לייבם נעווען איז צייטן אוטרואיקע יענע אין

 אלץ איו ירמיהו און געפילן. נאציאנאלע די פ$לק באם צותעקן
 באפן, נעקענט לייכט אים האט טען איינזאם, געבליבן סער

ארעסטירן. שלאגן,
 אויך נאר נביאים, און כוהנים די הויף־לייט, די נאר ניט

 זיך האבן עפטער אלץ ירטיהון. קענן נעווארן איו פאלק ראם
 קרינסי־ און מוט די אפ שתאכט ירמיהו אז שטיטען, נעהערט

 נים מאר מענטש אזא ירושלים. פון איינתוינער די ביי פייאיקייט
 איבערגעבענע פריינט, נוטע אויך נעהאט האט ירמיהו אמת, לעבן.

 הויף" דער נעווען איז אזא הויף. קיסרלעכן אין אפילו מענמשן
 נעראטעתעם פריינט נוטע די האבן איינמאל ניט אחיקם. שרייבער
 פארטיי־ צו אים אבער אופנאבע זייער טויט. זיכערן פון ירטיהון

 באשלאסן האם ירמיהו און שתערער, אלץ נעויארן איז ריקן
 זיין צו ריכטונג רער אין נעלאפן איז ער ירושלים. פון אנטלויפן

 די נעשטאנען זיינען תייט ניט אבער בנימין, שבט צום היים,
 אין זיין צו חושד אים לייכט אזוי נעתען איז עם און בבלים

 און נעכאפם אים טען האט ירושלים פון טויער באם פארראט.
 האם טען פיינט. צום איכערלויפן תעלן אין באשולדיקט טאקע

תפיסה. אין אדייננעתארפן און נעשלאנן שטארק אים
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 נעהאם האט מאס שרייבער, דעם יונתן פון שטוב די
 0 אץ פארמאנדלט טען האם נריבער, טיט קעלערס •ינצפערע

 רארם ער מאלט לאנג נביא. דעם געהאלטן דארט און טורטע
 פאליטיק רדאקלדיקע די נעראטעמעם האם אים אויסגעהאלטן. נים
 קיין נים איו ירמיהו אז פארשטאנען, האם צדקיהו קיסר. פון

 ליבע די רערם אים אין נאר בבל, פון אנענם אונטערגעקויפטער
 אז אווי, שטילערהייט, נורל. זיין פאר מייטיק דער פאלק, צום

 זיך צו ברענגען געל^זט קיסר רער האט מיפן, ניט ואל קיינער
 ירמיהו גורל. צדקיהום זיין, מענן געפרענט. אים און ירמיהון

 אין מערן איבערגענעבן מעסם "דו :נעענטפערם קור״ן אים האם
הענם. נבלם

 האם מאס שרעק, ,די אומרו דעם פארשםעי*ן זיך דארף מען
 ארעסטירטן, אן זיך צו גגם י בר קימר דער מען ירושלים, פארכאפט

 אפן אוטנערולד טיט מארם און שפיאנאזש, אין באשולריקטן א
 אים, איבער ארויסטראגן מעם ארעסטאנם רער מאם אורפייל,

 דער איז מאנם, איזערנע אן מי הארט, און מלוכה. דער איבער
טוים־אורסייל. א איז אורטייל זיין נביא.

 ראןי איו באנענעניש דער פון ירטיהון פאר טובה א
 איך —:זיך מענן צדקיהון דערטאנם האם ירמיהו ארויסנעקוטען.

 קנעכם, דיינע קענן ריר, קענן באנאננען נים וינר קין דאך נין
 פארזיכערם, האבן מאס נביאים, די איצם ז*נען מו פאלק, קענן

 שיק נים, טיר טוים דיר, בעם איך קוטען! נים מעט נבל או
שטוב. יונתנם אין צוריק ניט סיר

 א אונטער הויף. נאם לאזן אים נעהיסן האם צרקיהו
 שטאם, אין נרוים ויין מעם עם מאנעם נין און איעסם, שםוביקן

ברויט. ארויסנעבן •ים

 געמען ירטיהון איו רדיפות פארשארפטע פון צייסן די אין
 ־נעסער •ויסנעדוכם אים ויך האם םוים דער או שלעכם. אווי

לענן• •ארן
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 נעבורם, מיין פון טאג דער זק זאל פארשאלטן
 : דערפר*ם פאפער ם*ן האט ראש מענטש, דער

געבאק. דיר בא איז זין א
בלייבן. טרייסט אן פארשאלטן, זאל

 נויך, טוטערם מיין אין געשטארבן איך ראלם עםער3
נעתק. קבר מיין וואלם מראכם איר
 ארוים, איך בין טראבט מוטעים פון נאי•
!...באדעקט טעג מיינע זיינען שאנד טיט און

 אראפג ריילע א אף בבל האט הילף, מצרימם צוליב רען
 גע־ נים זיך ירמיהו האט ירושלים, פון באלאגערונב די נענומען

 פינסטערע ז*נע מיט ארומנעגאנגען אלעמען, טיט צוזאמען פריים
 פאישקלאפם רירער האס טען פארראם געמאנט, פא^ויסזאנוננען;

 נעג נאכמער האט נביא פון האלטונג אזא קנעכט, אפנעלאזענע די
 בא־ רידער און מצרים צעקלאפט לייבם אבער האט בבל ריצט.

הוננער א אנגעפאנגען זיך האם שמאט אין ירושלים. לאגעיט

 אקטירער לעבעריקער א ארומגענאנגען איז ציים אזא אין
 פאר- געקענט נים דאס האבן קרינסלייט די בבל. פון אנהענגער

 הרף אפן ירטיהון. ארויסנעבן נעמוזם זיי האם צרקיהו און סראנן
 ארייננעב מען האט דארם און גרוב ליימיקע טיפע א גערען איז

 טוים־ א נערען איז דאם איינזינקען, זאל ער נביא, דעם רארפן
 אבאהאלטענער הויףירמיהום נעלעבטאין האם נליק צום אורסי׳יל.
 אף בעם נאציאנאלן פון צ*ט אין סריס. שווארצער א פריינם.

 זיך ראגן זאל ראם ייד, קיין איננעפונען ניט זיך האט ירטיהוף
 געג עם האט שווארצער, א פרעטדער. א נאר אים. פאר אננעמען

 ג6א האבן הויף־ליים די ראם צדקיהון. דערצילט האט ער נעטאן,
 איינזינקק נים נלייך אפילו רעם ער אויב ירמיהון. מים געפאן

 זיייער נעוזען איז צדקיהי הונגער. פון שטארבן ער רעם ליים, אין
 ארבע• דר* נעטען שרארצן דעם דערלויבם האם ער דערשלאנן.

 שמריק. געבראבם האם מען גרוב. פון ירטיהון ארויסציען און מער
 אץ אריינשנירן נים זיך זאלן זיי שטאטעם, טיט ארוטנעדרים און

גרוב. פון ירטיהון ארויסגעשלעפם האם טען און קערפער,
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 דך ו!אפ ירושלים, פץ נסיסה־טעג די אין אן, איצסער פון
 גע־ שפר;יננ אבער נביא, טיטן אונטערהאלטן אפט קיסר דער

 עם שטועם. זייער פון אינהאלט דעם וזיסן ניט זאל קיינער הים,
 קיסר. רער נאר נביא, רער ניט געפאדערט האט בסיד ויין ואל

 אבער קריגסלייט די באהאלטן. צו תאם געהאט, ניט האם ירמיהו
 פארשפיל־ נעתען זינען דאם אליין. דך פאר נעהאט מורא האבן

 רעם אדיין פנים אין אפן קוקן צו נעהאם מורא האבן וואס טע,
מאג. סארגנדיקן
 שונא רער תען ,586 יאר בה געצוינן דך האט לאגע אזא

 די תל. א איר פון נעמאכט און ירושלים אין אריינגעריסן דך האט
 קייטן אץ געשמידט לעבגנעבליבענע די און אויסגעקוילעט באפעלקערונג

 א פון אומנליק רער נעווען איז ראם בבל. אין אפגעשיקם און
 איו ירמיהו און לעבן, צעטראטענעם און צעייסענעם מערדערלעך

סימבאל. איר גערען
 פארויסנע־ און פארויסנעזען האט נביא רער ירמיהו הנם

 אל פנים באנעננט דך האט ער תען ראך אומנליק, רעם זאגט
אדי אים עם האט לאנד■ און פאלק פין אונטערגאנג מימן פנים

 "הערשער—ניים א אים פאר געווען וואלט ראם וזי דערשיטערם,
 או נענלויבם, נים האט תעלם דער אף קיינער און לאנד פון

טויערן". ירושלימם אין קימען וזעם פיינט דער
 געענע נים דך האם יהודה מלכות פון אונטערגאנג מיטן

 מען האט בבל פון הויף־קרייזן די אין טראגעדיע. ירמיהום דיקט
 קייטן, די איאפגענומען אים פון האט מען ירמיהון. פון געתוסט
 ויך פריי געלאזן און אנגעטאן לכתחילה אים האט מען וועלכע
 בננו* א בבל אין פירן נעקענט האט ער תיל, ער תו באזעצן

 אוים־ בעסער אבער האם ער אנערקענונג. מיט פול לענן. דיקן
 איבער־ פאראומנליקלעכסטע ארעמע די צווישן גורל ויין געקליבן

יהודה. אין ברידער געבליבענע
 חורבן. נאכן איבערגעריסן נים דך האט טעטיקייט ירמיהום

 בא* בבל האט ארעמקייט איבערגעבליבענע די פון פירער א פאר
 צענטר א פאר פריינם. א ירמיהום וון, אחיקמם גדליהון, שטימט

די ניט געווארן אויסגעקליבן איו פארוזאלטונג נייער דער פון
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 אלטע די נאר ירושלים, געווארענע חרוב איצם אדיסטאקדאטישע,
 די טרייסטן געתען איצטעי■ אין אופנאבע ירטיהוס מצפה. שטעטל

 האט איצט אויך אבער נירערגעשלאגעגע, ארעמע, איבערגעבליבענע,
 האבן ראם די, גערען ז*נען דאם בבל. קעגן נעבונטעוועט טע!

 זייער טיט נעגרויסם זיף דויף, קינענלעכן צום שייכות א נעהאט
 פאר־ יהודה טיט וואס פארטראנן, געקענט ניט האבן זיי *חוס.

בלוט. הטלכם דוד ניט רינט עם אדערן וועמעס אין גדליה, וואלטעט
 אייסטאקראט טיטן בראש בונט א איגאניזירט זיך האט עם
 האם דא דערהרגעט. אים און נדליהון באפאלן איז מען ישמעאל.

 אן ודי אויסטי׳יטשן, עם טען וועט בבל אין אז פארשמאנעו, סעי
 נייע א פאר שטייט עם און מאכט בבלישער דער קענן אופשטאנד

 ווו לויפן, נענוטען האבן יידן איבערגעבליבענע לעצמע די שחיטה.
 דאם מצרים. אין געלאפן איז טייל גרעסטע דאם מדאגן. אוינן די

 א נביא פארן מצרים", אין אריינגאנג צווייטער "דעי גערען איז
ירידה. גייע

 ירסיהון אייך מיר נעפינען מצרים, אין אנטלאפענע די ציוישן
 נושן טיטן ניט ברובן, פרינט איבערנעבליבענעם זיין טיט צוזאטען

 האם ער וועלכער קעגן לאנד, דער אין נעגאננען ע-ו איז תילן
 זיין פארברעננען צו רויק כדי ניט נעקעטפט, לעבן נאנצן דעם

 די געודען איז דאם טאמערניש. און פיין צרות, אף נאד עלטעי־,
 ויין אף דארן־קראנץ א טארטירער־לעבן, זיין אין קיים לעצמע

.6קא נביאישע*
 אלק אים יידן האבן מצרים אין רארט אז דערציילם, מען

 מיד וואס פארשטעלונג, דעד מים שטימט געשיכטע די דערהיגעט.
 און טרויער טענמשלעכן פון סיטידאל א ווי ירטיהון, וועגן האבן

 טענטשהייטשדן דער פאר ער דינם אזא אלם און סארטירעייי,
יאר. מויזנט האלב א ציויי העכער
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ליריקע. ירמיהום
 לירישן, א מיט ה^ט נביאים די צווישן סוביעקמיתסטער דער

 ה^בן ברך ירמיהוס נבואה. זיין אג$םן3 שיין קל^דן ^בעד בלייכן,
 שפיגל א פאר אונדז שטייס היינט ביז וו$ם פארראנקען, צו סיר
 וזי נאסור, די פילט ער אזוי ווי נשטה, דיכטערם אוראלטן אן פון

 צע־ צעריסן, איז נשמה ירמיהוס נעשעענישן. די אף ער רעאנירט
 מיר קענען טאקע דעם צוליב און רעפלעקסן טיט פול מיילט,

קניימשן. פארב^רגנסטע אירע אין אריינקוקן
 איז בוך זיין נביא. ווי דיכטער, טער ירטיהו איז אנפאנג

 ביידע נ^טיצן. היםט$ריש־ביאגראפישע און לירער אף צעטיילט
 און ירטיהון — לידער די אווט^רן, באזונדערע געהערן טיילן
 $בער ברובן. שרייבער דעם פריינט, זיין טייל נעשיכטלעכער דער
 חורבן דער איינאונדערזעלבער. איז טיילן ביידע פון ני׳יסט דער

 טרויער, טיפן דעם ירטיהון בא פילט איר זיי, איבער שוועבט
 לאנע אוטנליקלעכע די נעשעענישן. די פון בראך אינערלעכן דעם

 זיך אין נעטראנן שטענריק ירטיהו האט חורבן דעם יהודה, פון
 ידי נעשעענישן, די וזעגן פיל אזוי ניט אונדז דערציילט ער און

אים. בא ארוים רופן זיי וו^ם איבערלעבוננען, די ווענן
 בוך. ירטיהום איבער אויטנענ^שן זיינען צ^י־ן און אוטעט

 נביאים די אוים ניט זיך מ*לן פריילעכקיים באזונדערער קיין ןטים
 ראם פון זיך נעטט נביאים אמתע די פון התלהבות די בכלל.

 אוסצו־ געטלעכער דער פון עוולות, סאציאלע די פון שלעכטע,
 שטארק באזונדער אבעי* פאלק. טיטן טענסשן, טיטן פרידנהייט

 פער־ ירמיהים פון זיך נעטם דאס און ירטיהון, בא עם איר פילס
 דיגעשעענישן, צו באציונג סוביעקטיווער טיף זיין פון זענלעכקי׳יט,

 דער ער, וועלט. אויפערלעכער דער און אים צווישן קעגנזא״ן פון
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 ויין צו ליבע ליידנשאפטלעכע אזא זיך אין טראנט חאם נביא,
 די צו פארקויפטן א פאר פאררעמער, א פאר פאררעכנט איז פאלק,

שונאים.
 ן3לע זיין פון פעחענרעכקיים, ירטיהום פון סתירות די

 און פארטיפן פארקערט, נאר שאפוננם־קראפט, ויין אפ ניט שחאכן
 ארויס־ מון כוהן פרומער נאטספארכטיקער דער איר. בארייכערן

 פון "נעסט א אים פאר איו כית־המקדש דער קרבנות. קענן טרעטן
 רעחאלו־ פאליטישער א נעחארן איו ער איידער נאך אויסחורפן".

 ירמיהו רעחאלוציע. אידעישע אן איבערנעלעבט ער האט ציאנער,
 יידן. פאר חורה נייעי א רענן "אפטאך". נייעם א וועגן טרוימט
איבערצייגונג. אינערלעכער אף נעבויט

 רייך אזוי נים און רייך סענטימענטאל, איו ליריק ירמיהום
 הושע. אדער ישעיהון פון פאעזיע די חי פארבן, און בילדער אין
 און איינפאכקיים הארציקייט, אין אריבער אבער ויי שטייגט וי

 דער אז פאר, ניט גאר זיך שטעלט ריכטער רער קלארקייט.
 הויך. און חייט זיך פארשפרייט נאר אים, אין נאר בלייבט טרויער

 נאנ־ דער איבער זיך ציט און היטל אין זיך הערט נעחיין דער
 קינ־ אירע אף חיינט וואס רחל, מוטער רער ביו נעשיכטע, צער
 נים זיך קען דיכטער דער אבער טרייסטן, ניט זיך לאזט דער,

 א טרייסם, א אן בלייבן זאל טרויער מיפער אזא או פארשטעלן,
רעטוננ. א

 שטים, א זיך הערט הויך חייטער רער אין
געוויין. ביטער א קלאג, א

 קינרער, אירע אף וויינט רחל
 טרייסט. קיין ניט נעפינט זי

חיינען! צו אוף הער
טרערן! צו אופהערן אוינן דיינע ואלן
1 חערן באצאלט חעם טי דיין

אומקערן! זיך רעלן קינדער דיינע

 פון דערקאלאריט נאסור. דער פון פיינפילער א איז ירמיהו
 זיינע אף אויסגענאסן איו חירקלעכקיים ארומיקער דער פון ו^רם׳

135



 פרעם־ טרינקען צום זוכט פאלק אוטטרייע ראם בילדעד. זאפטיקע
 בייטייךפון )א שיחוד פון וואסעי די מצרים אין — וואסערן דע

 פון סינונים דער — יעפיאט פון וואסער די אשור אין נילוס(.
 אויסנעטראטענער דער ווענ, דער איז לעבן פאלש אדעד ריכטיק

 חיות פון פויגלען, פון נאטור די פארקרימטער. אדער נלייכער
 סעק־ באפרידיקטע ניט די פילט עד באקאנט. גענוי ירמיהון זיינען

 ירטיהון בא שווימט בכלל חיה. ווילדער דער פון נלוסטוננ סועלע
 נאטור. דער אין שאמן דער אוטצופרידנק״ט, די ארוים שארפער

 די נאכט, די נאד וון, דער פון שיין ליבטיקע העלע די ניט
 8ארא פלוצלונג זיך לאזם וואט בערב׳ די איין נאכם שרעקלעכע

פאנטאזיע. ירטיהום פארנעטט תאנדערער. איינזאטען פ-עמרן פארן
 ליבע און צערטלעכקייט אזא טיט דערמאנט ירמיהו ווען און

 "ניט אין מדבר. אין ארומגעוואנרערט האבן יידן וזאם צייט, די
 ירמיהו מער דא״ט צים וואם ניט. איך ווייס לאנד", געזייטע קיין
 מרבד*, דער ארעד נאטור. געזייטע" "ניט ווילדע, ארוטיקע די

נאטור. דילרע• דער פון טייל א אויך איז וואס טענטש,
 פון געראנק דעם ארוים ירמיהו שטעלט קלאר און שארף

 שבל קלונן טיטן וזילן, נוטן טיטן זינד, די אף חרטה תשובה,
 ויעלם אוראלטער רער פא• אוטביימן. מליין זיך מענטש דער קען

 דאס סיי שלעכטע, דאב סי באנריפן, אזעלבע פרעמר נעווען זיינען
 טענטשן נאנצן א פארנומען פארקערפערט. זיך כים האט נוטע
 איבערציינונג נייער א פון נעדאנק דער אבער אריין. סוים ביזן

 ארויסנע־ האט איבערבראך אינערלעכן פון טענטשן, דעטזעלבן א3
 פאר־ אונדז פאר נעוואדן אליין ער איז דערמיט און ירמיהו, דיוקם

 נביא, רער ער, צייט. זיין פאי־ "שפעטער" נענטער, שטענדלעכער,
 איבערבראבן אינערלעכע טיס סתירות, טיט פול מליין איז וואט
 אום, זיך "קערם רוח: טיטן פאלק צום ווענדן נעקענט זיך האט
 זיינען פארבלאנרזשעמע די אויך קינדער". פארבלאנדזשעטע איר

וזעג. ריכטיקן רעם אנצוווייזן זיי זיך פאדערט עם און קינדער!
 העכער אופהויבן, פון נעראנק צום נעקומען ירמיהו איז אזוי

 נוטס לעבן מענטשן רעטזעלבן און איין אין מענטשן. רעם מאכן
 אופ= נביאם דעס נאיישע, ראם און קלונע דאם שלעכסם, און
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 קלוגע ראם שלעכטע, ראם פץ גומע דאם ארויסהיבן איו גאבע
 פאר קענען ויעסט ת :ירטיהון צו זאגט נאט נארישע. דאס פון

 ארוים־ באידי׳יזן וועסט "דו אויב פאל, דעם אין נאר ביישטיין סיר
 אוטקערן, ויי דארפסט דו ביליקע, דאם פון טייעיע דאם ציען

 פשיכאלאגישע ריין אועלכע צו ויי", צו אראפנידערן ניט אבער
דעררערט. ניט ירמיהון, אויסער נביא, קיין זיך האט טאטענטן

 נעבראכט האט באראקטער טענטשלעכן פון פארשטיין אזא
 שול־ אטתע די שלעכטע, די גאט פאר פארטיידיקן צו ירטיהון

 וואט פארפאלגער, די פארטיידיקט פארפאלגטער דער ער, דיקע.
 האט ער וועטען און נביא דעם נעשלאגן און גערורפט האבן

 קריסטלעכע שפעטערדיקע די נים איז דאם פיינט. אזוי צייטנווייו
 באק, רעכטע די אונטערשטעלן דאם ניט מחילה. אוניווערסאלע

 דאס ניין, לינקער. דער אין געגעבן פאטש א דיר האט טען רעי
 וואס פינטעלע־טענטש, אין מענטשן, אין נלויבן טיפער דער איו

 נביא דעם אפ שטופט אליין גאט טערניט יערערן. בא בלייבט
:פארטיידיקונג אזא טיט קומט ער ווען זיך, פון

 ! פאלק דעטדאויקן פאר בעמן ניט טיר ואלסט דו ״און
 דיר וזיל איך תפילה, קיין געזאנג, קיין ויי פאר אוף ניט הייב
י" הערן ניט

 ראם געטאן, גום האט בוך ירטיהוס פון רעדאקטאר דער
 באוווסטער דער פון אינטיטן אריינגעשטעלם געראנק דעם האם ער

 האט ירמיהו ווו דארטן, בית־הטקדש. פון טויער אין רעדע נביאם
טענטשן. דעם לאון נעוזאלט ער האט הייליקייטן, אלע אראפגעריסן

 סיס־ דער סיטבאלן. ירמיהו אפט באניצט נביאים אלע ווי
 פאלק פון אופטערקואטקיט די ציען צו טיטל א געוזען איו באל
 איו נביא דער וועלכער טיט אידעע, דער צו ריד, נביאם צום

 5שר* סצעניש, אויסערארדנטלעך, איו סיטבאל דער פארנומען.
 דאם דורכגייער. דעם אפצושטעלן ציל רעם האם ער ענדיק.

 ירטיהום ציטן. אלטע די פון פלאקאם דער שילד, דער איו
ער נים משל טיטן צוואטען קלאר. און אייגפאך איו סיטבאל

וי צו אילוסטראציע גויטיקע א איו ער און נמשל. דעם גליך
ריד. גע
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 קארב איין אין פיגן. מים קערב צמי זעם נביא דקר
 אזוינע, שלעכטע, צמייטער דער אין און פינן פארטיקע נוטע וינק
 ז ער ועט מאם ירטיהון, פרעגם נאט עסן. ניט קען טען מאם
 באדיטן פינן נוטע די נאדים: דעם ער דערקלערט גליך און
 פינן שלעכטע די און בליען צום בבל אין ידן פארטריבענע די

 האבן מאם אדער ירושלים, אין גענליבן זינען וואם די, וינען
 זיך לאמיר שפאט. צו און שאגד צו מצרים אין באזעצט זיך

 בבל, אין קאלאניע ידישער דער צו בריוו ירמיהום דערטאנען
 און לאנד פרעמר א אין אופלעבן פון נעדאנק היסטארישער וין

קלאר. און נויטיק ווערט משל דער
 פלאש, לימענע א ויך טיט ברעננט נביא דער אדער

 גאגץ איר, פארריכטן פיצלעך. אף שטיקלעך, אף איר צעברעכט
 וועט צעבראכן אז סימן, דער אין דאם אונטענלעך. איז מאכן
 קענען. ניט עם מען מעט מאכן גאנ״ן אז וי, אז לאנד, די מערן
אונמענלעך. זין מעט פארריכטף מונדן, די הילן

 פון צושטאנד אינערלעכן מעגן דערמאנם שוין האבן מיד
 בא־ עם מעלכן מערטער־שפיל, באם ארוים מיזם ער מאם נביא,
 מענטשלעכער דער אלעם, אחו? איז, נבואה די נביאים. אנרעיע אויך נוצן

 אלע מיט זוכם מאם שטרעבונג, אינערלעכע טיפסטע די טיוים,
 מאם מענטש, יונגער דער דוקא מערן. צו פארמירקלעכם כוחות

 לידנשאפמלעך זוכם חלוטות, מיטסטע די מיט ארו□ זיך מראגט
 פון פארמאנדלונג די מונטשן. באהאלטענע פון פארמירקלעכונג די

 על־ דעם מי מער טרוימער יוננן דעם פארנעטט מאר אין חלום
 שטרע־ די דערהויפט פארנעמם יוגנטלעכן רעם טענטשן. טערן
 צו טרוימער, אוים מערן צו מונטש, זין פארמירקלעכן צו בוננ

אוטגעדולד. מים רעם אף מארם ער מאר. אפן חלום דעם >ען
 חלומות, טיט פול ירמיהו יונגער דער אוטגעגאננען איו אזוי

 נעהאט מורא פארמירקלעכן, צו זי מי נעזוכט אין נבואה טיט
 פלוצלונג חלוטות. מי מער ניט חלוטות זינע בליבן מאטער
 אינטאל ניט מסתמא שוין אים האם ער טאנדל־שטעקל, א ירמיהו דערזעט

 ארויסגע־ ניט אים בא שטעקל דאם האט געראנקען קינע און געזען
 אויסנעמאקסו מיטאמאל עם איז צושטאנד, דעם אין אבער דופן,
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 אנדערע פאר פריער דך פלייסם טאנדלבוים דער סימב^ל. א פאר
 וו^רט העברעישער רער און מערן, פארטיק טיטן בליונג, דין טיט

 פון און מאנדל פון בארייטונג צמיייקע רי מאקע האט ישקר"
 רער ווארט, פון קלאנג דעי• זאך. די פארמירקלעכן צו דך איילן
 נלייך זיך האבן מאנדל־צמייג נעמ^רענעם צייטיק פרי פון בילד

 פאר־ שנעלער מאם נביא, פון באגער אינערלעכן טיטן פארבונדן
 צו נאט זאגט געזען, גוט האסט "דו טרוימען. די מירקלעכן
רייר". מי׳ינע אויסצופירן טאקע אייל איך ירמיהון.

 אנדערע, פאר נויטיק איז משל דער סימבאל, דער אויב
 נביאם דעם מאכן צו נעענמער רערקלערן, צו צוהערער די פאר
 צו אים אליין. נביא פארן נויטיק מערמעי-־שפיל דער איז רייר,

 מאנדל־ דער נבואה. אייגענע זיין מאכן קלערער אים בארויקן,
 אנטפלעקונג אן אין פארמאנדלט ירמיהון פאר זיך האט שטעקל

 נשמה. נביאם פון סתירות אינערלעכע די נאר ניט אבער
 עוולות, די געזעלשאפט, רער אין סתירות סאציאלע די אויך נאר
 קענן זיכערע די פון שוואכע, די קענן שטארקע סאציאל די פון

 בא אפקלאנג אן ארוים דופן אלמנות און יתומיט הילפלאזע
 צו־ נאטירלעכער דער נביא באם איז גערעכטיקייט די ירטיהון.
 נעסט איר ווי פליען׳ צו מוהין מיים פוינל די ווי אזוי שטאנד.

 פון ווענ נאטירלעכעי דער גערעכטיקיים די איז אזוי באזארנן׳ צו
 ירמיהו זיך האט געראנקען׳ אלנעמי׳ינע אויסער געזעלשאפט. דער
 סאציאלע מיכטיקע קאנקרעמע, צוויי טיט באגעגנט צייט זיין אין

ווארט. א גענומען האט נביא דער ווו דערשיינוננען,
 אין פאלאצן בויען צו שטרעבוננ די איז ערשטע דאם

 צונ*ע תאמה א נעהאט האט יהויקים קיסר דער צייטן. יהויקימם
 פון כאי־אקטער רעספאטישן א טיט נטש1מ א געביידעם. גרויסע

 בויען צו ארבעטער צוזאמענגעטריבן ער האט מזרח־הערשער א
 צאלן. צו עפעס זיי נעקיטערט נ^רניט זיך און פאלאצן זיך פאר

 זיינע אומרעכט, טיט הויז זיין בויט "מאם דעם. אף קלאגט ירמיהו
 באצאלט און מענטשן טיט אומזיסט ארבעט טשפט, אן פאלאצן

 בעל־נאמה, דער קיסר, דער אפנעארבעטע. דאם פאר ניט די
 גרע• מען קען פאלאצן געפארבענע נרויסע, שיינע, טיט אז ם*נם/
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 מאכן העכער מען קען צערער־בוימער מיט מלוכה, די מאכן סער
 אחים נאר מען קוקט אינרעראמתן מען לאנד, נעפאלענע דאס
פארגאפן". מערט בלוט אומשולריק און רויב, נאך נעלט, נאף

 מעלכער אף געשעעניש, סאציאלע מיכטיקע צמייטע די
 אנ= צוריק און אפלאזן דאם געריען איז אפגערופן, זיך האט ירמיהו
 פון באלאגערט געווען איו ירושלים בעת שקלאפן. יידישע נעמען

 מיטאמאל פריצים יידישע די און הארן די האבן חיל, בבלישן
מיר ווייסן סיבות די בעניי קגעכט. זייערע פרייגעלאץ

 פאר קנעכט די אין גענויטיקט ויך האט מען או מענלעך, ניט.
געי נים ויי פשוט איו עם אז זיין, אויף קען עם מלחמה. דעי
געהאט. ניט ויך פאר ה^בן הארן די עסן. נעבן צו וו^ם מען,

ה^ם בבל פון געפאר די מען מאמענט, דעם ארוים נעמט ירמיהו
הארן די מים פ״יצים די און פארבייגעגאנגעי, ויין צו זיךא'יםגערוכט

 פחיגעלאזענע די פארשקלאפט צוריק און דערמאנט זיך ה^בן
 גע־ די אז פארשטאיען, ה$ט ירמיהו מאם דעם, אויסער קנעכט.

 דער־ דא ער האם פארבייגענאנגען, ניט גאר איו בבל פון פאר
 שקלאפן אז ניט. מייסן מאס הערשער, פון פארראט גייעם א וען

מענטשן. אויך זיינען
 כאפריים און ואך גלייכע א געמאן אמאל ה$ט איר "אויב

 פאר־ נאמען מיין נעקראגן׳ חרטה איצטער איר האט מענטשן,
 און קנעכם פאר צוריק באצמונגען פריינעמ^רענע די און שעמם,

 פריי־ נעבן רוף מיין צו צונעהערט ניט זיך ה$מ איר דינסטן.
 מעם דאס פר*ה*טי געבן איך מעל ברירער, אייגענע די הייט

ט^רד". פאר הוננער, פארן שווערר, פארן פחיהייט ויין
ירמיהון. אין פר^טעסם סאציאלער דער שארף רערם דא

♦
 פערזעגלעבקיים טראגישע א אונדז פאר אוים מאקסט אווי

 רעכם, פאר קעמפער און פ^ליטיקער דיכטער. אויאלטן אן פון
 די נעזעלשאפם. דער אץ ס^ציאל־שמאכערע פאר נערעכטיקייט,

 געשמאכם6$ נים האבן נשמה ירמיהום אין סתירות אינערלעכע
 פארקערם, נ^ר, התלהבות, נביאישע ויין ענערגיע, זיין מוט, ויין

מםירת*נפש. ויין אימפעם, ז*ן נעשטארקט
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י צ$רן גאטם פיט פול נין איך
באלאסטעם. איך נין אים פון

 אויסצוגיסן עס איך בין גרייט
 קיים און קינד אף

 פרוי און מאן
יונג. און אלט

 אי־ פון מענטש דער איז אזוי ווי פראגע, א בלייבט עס
 דערגאנ־ אויך צייט דערזעלנער אין סתירות און קאמפן נערלעכע

 פולקומענהייט, און גאנצרףם פון מדרגה העכסטער דער צו גען
 טיט געקעמפט שטענדיק האט וו^ם מענטש, רער אי: אזוי ווי

 זיין טיט אומצופרידן אלעמען פון מער געווען נ$מ, זיין טיט זיך,
 א־3 דעם פון מדרגה העכסטער וער צו דערנאנגען — נארוף

נביא. יידישער גרעסטער דעד געוו^רן חף,
 אין סוד א נלי׳ינט וועלכע סתירה, אינערלעכע די איז ד^ם

ירמיהון. פון פערזענלעכקייט קלארער צארטער, דער
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ט: ל א ה נ י א

נביאים ערשטע די
שמואל נביא ערשטעי" דקר

 ..................................................נביא א פאר זיך דערפילם שמואל
 • • • נביאים פרן #נהייב רער ארן שילה חורבן דער
................................................קיסר ערשפער רער און נביא רער
• שאולן קענן בונם דודם אין נביאים די פון $נטי*ל רער

הויף-נביאים די
..................................................................................................גד און נתן

מלוכה דודם פון שפאלפונג דער אין ^נפייל אחיהם נביא דעם
אפרים אין רקוואלוציע נאציאנאלער רער פאר קעמפער די

 • • • ישראל מלכות אין לאגע די און הנביא אליהו
 • • כרמל אפן נצחון נ$כן אליהון אין איבערבר^ך דער

• • איבערקערעניש יהואם פון באנייספערער רער אלישע

שריפטשטעלער נביאים די
• • . • נבואה פון כאראקמער און אנפחיקלונג די

....................................................................נביאים פאלשע און אטתע
 קאמר ס^ציאלן פון נביאים די

 ..................................................................................................עמום
............................................................................שפראך עמוסעם

•..................................................................................מיכה נביא דער
ירמיהו

 צ*פן ירטיהום אין יהודה פון נעשיכפע פ$ליםיש*רעליגיעוע די
............................. איבערלעבוננען זיינע בי^גראפיע, ירסיהום
י • • • *................................................י לירקע ירסיהום
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