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1

 ה.תה התשע-עשרה המאה של השבעים בשנית לאטר.קה היהזר.תההנו-ה
 המכונה הטערב-א'ריפאית, ההסרה ב"ז חזל.ת-ב.נ"ם ~ryהנירת-מעבר,

 מרכז נקודת משמשת 1870 שנת הרוסית. המכובה המ,רח-אירופאית, וביןהגרמנ'ת,
 א, עד לאמר.קה.  היהודית ההגירה בתילרות.מפנה

 ככולם ריבם הטהורים היי
 שיניקתם אלה באו  י1,7 אחר. ורמניה: של זו וביחור המערב. תרבותג.רול.

 קהגר המשיכו עור נרמניה יהורי  איריפה. ממזרח בעיקר היחההתרבותית-הרוחנית
 אירופה. ממורח שנהרו הרבבית לעומת מוער ה.ה מספרם אבללארצות-הבר.ת,

 1 חיון. אחריביחור

 לא לנו,  א'ן התשע-עשרה בסאה באמר'קה ה'הורית דאוכלוסיה  על נכונה .ר'עה1
 ישנן היהוריים. הארגת'ם של מהרשיסות ולא ארדת-הבריח ממשלח שבארכזנימהמספרים

 ההשערות לפי  שנים, סטטשט.ים צירופים על הבנ".ת והשעחת כלליות אומרנותרק
 לעשטשעמקי יעקם 1%70, בשנת באמך.קה יהודים 600,000 ער 200,000 ב.ן ה'1השינוח,
 לאמת': .קרובה רעתו, לפ' שה", הי'ט. במחה המורח-אירופא'ת ההנ'רה  של וו טבלהמציע

 %3,30מען"ן-1,70,,.......................

 ב%,70מ-1~1580-1,,,.....................,

 פמ(,7% .........ם-851ג-1890...............

 ארצות לפי המשועריםהאחויים
 ההג'ק"

 כדלקמן: הם
 72.0% . . . . . . , . - - - . . . המערב,ת 1מפזלניהסרוסיה

 ןלנ.1 איחפה-י.....................מדרום

 ון פ ע ט כ י ש ע 1 )570ן-1900(., שטאטן פאראייניקטע ר' חין א'מיוראציע "ד'שע .ריעיץ:
 3"1ג ,ףרארן ביר ערשטער  באווענונג ארבעטער "רישעירער
'DY.%1 של המדסקים המספרים בכידור הכריכה המחבר של המ'תורולומת הערתו נם ראה  

 חרות של "כודן אבל 31. עמ' אחרה, כארצות לסרסה ועצר. אשר סירח-אירופהסהנר'
 הארעזת תחמת-המעבר מספר את המעיט לאמריקה, ישר מארץ-הטוצח המסעות שנתח,רכבת

 ובאבליה,מרמרה
קטו
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 ]ב[)ןן,רייוי.סקטו

 רבבות ברש שבעט.ם ה.סוריים, הכלכל"ם-החברתיים המנ'ע.ם לכלנוסף ןי
 מספר פיו השבעים, שנות ובתחילת הששיג( שגות בסוף יאמריקה מאירופהיהודים
 בפולניה החיל.רע,ןן מופת (, 1,"3-15",ן בל.טה הרעב יטכר.ע.ם: ישיר.םנירמים
 הכלל. והנ'וף )72"1(. כרימנ'ה הרעות הנירות 1~57](, באוד.כה הפרעות,"""1(,
 למאמץ 4מ נתינה שהיתה אמריקה, נראתה אלה. מאורעית לאיר )74י1(.ברוסיה

 11wuv ~ל תקופה סף על ושעמדה ieconstruc(on1] וב'נו' ק.מוםשל
[[ן) והחלום. הגוהר כארץ ככיר,תעשיתי

an'ryה'היר.ם הרעה נם נשמעה בריסיה, וב.חיר בא.רופה, אמנם ה.ם. עברימשג. ורף.-הקהל ארנונ.ם על-.ר. לאמר.קה רופני המיבלים המהגרים של%
 מנה'נ. עמקת אבל ניפה: בריס.ה הפול.טלהחברחי ת'קינם את למצואצריכ.ם
 סיסמתו אן נתקבלה לארצות-הברית. הגירה לצר הכריעה חברים" ישראךזכי
 ןןןן רוס.ה.., .היד. של ההצלה וזה. הנ.רה, .הנירה, כרמיה:של

 לעצור Israelitesl l~merican of ]_)aes~;tttes of Iilloardבאמר.קה' .שראל בני של .יגער-הצ.רים ב.ניהם - וארנינ.ם יח.ד.ם הצ.עו באמר.קהאף
 מהור'בןןמשכבר, בכלל, יהאשכנ~.ם ארצית-הבר.ת 'היר. רוב אבל ההזירה.בורם

 לרגשות נאמנתן עדות חרשה.3 הגירה של לאפשרות ובאהדה ברצינותהתייחסו
 תקופה. אותה! של בא'ריפה היהיד.ת העתינות בעטיך. נמצאת אלהעמוקים
 כתב בשילאגו, חשובה ריפורמית ערה של רבת פלזנטאל, ברנארר הר"רלרוגמה:

 שלןןהיהודים שיווי-הוכייות את מתאר הוא בהם ב,המג'ר', מאמריקא" ,מכתביםשני
 פלונםאלןן"תישב.ם מצ.ע כמרכן בארצית-הבר.ת. יהרוחנית הכלכל.תוהסתגלותם
 אליהם קורא הוא ארצות-הברית. במערב חקלאית יהתי'שבות שיתמסרוהחרשים
 יאחרי מריע יאשאל: קיל. את .אשאבאחויה:

 יבארץ מלאק,. בארץ אשר אחב'.
 הצ.נוירהן. מטעם באה 11 ולשין לצאר, היא 1הכיונה האפ'פ.יר שבט תחתהנאנחת
 הנהג לבא רגלם את ישאו ולא ובשביה, בצרה ישבו שם אשר האחרותובארצות

 ימקים ללבוש יבגר לאכיל לחם לבר ילא היא .ד.ם רחבת ארץ אמעריקעהלא
קללץ ו1 ./י . . לגר לצרח בארצט אחר ומשפט . . . אתם 

 ו.
 ,des 531"1 1] VoilA l'Enligrati~! "L'intigfation 5יטנ RI~SSl 13 oe 'ק"2

 ע ט כ י ש ע נ עמעראציעך 'יתשע די אץ פאל'טיק צארישע .די טשער'קאתער א. ע"2:1י18.
 ,א ל'פש.ץ, י, עיץ, המורח-אירופא'ח, ההגירה בשאלת יותר תחב לדפן3 ו ". Dy' גנ.ל אדבעטער.באו1עןתך "דישיד דערפון
 פון יארביך אמעריקע', קיין סאטרעמעראצ.ע א פון פריו א,ענעגעבענערניט
ןי Philadelphia, saf(ty .ToDw~lin) ,"194 ,ק21-36 עתבן~ ז"112""[5ן,י של דעותיו נם ע"ן 39-59. עמ' 38ח1, מ'ריארק, ל י י ט פ א מא  04ק 495~95], עמ' [וז"ן[, ,24 ז8"8נ תרכ'ה המח, ר' 25 נליע "ך, שנ" יד, המג4

 חדל-ב תעו, "ד תסח, ו' ממח, הידע ראש 27, 25, 25, גלישות "ד, שגה שט, ברנשמיע,ה'רש צ= ;ל מבתמ, ש שץ ה. ;% IJanuary, "ן 1"" תירט שי" "' , יל,ו "הו=
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קק החרשה בארץהצופה]נ[

 לחופי נהרו רב.ם משנ.הם. יותר וההכרח שלהם, את פעלו ורר-ירכההארנון
 מר1ם'ה. מהנר.ם מ-"890 .ותר .צאו "87ן, שנת שלכר, אחת בשנהארצות-הבר.ת.

 במורר- אחת בשכונה נסתופפו הסואנ.ם, ההמונים לאמר.קה הנ.עו עת 1881.ובשנת
 ההגירה של הראשונה המלנכרת השכבה - .הנרים כ-"0"."1 בלבד נ.ריורק שלהעיר

 באמריקה.המזרח-אירופאית
 בהרבה רמה השבעים בשנות המורח-א'ר1פא. היה1רי של התאקלמות1תהל.ך

 שאלת פתרון ד.ה עתה נם בן קורם, כמו לפנ.1. מערב-אירופה ,וצא אח.ו שללוה
 תלו.ה ה.תה הפרט של הצלחתו בעיקר. בו תלוי החרש המהנר שלהכלכל.ת

 מצא במטרופולין להשאר שרצה מי יומתו. וכשרון עבודתו שפע הכתנלותו,בכוח
 בעקבות הלך .ותר. רחב כר לו שחיפש 1מ. קלים: מאבקים לאחר פרנסתו אתבה
 שאלת ה.תה 11, טבח.נה למרחב.ה. ונדר למקלו תרמילו את קשר קורמת,אח.ו

 בה נראו ולא מראש, לשערה 1נ.תן תקינה הקרשה בחברה המהנר שלקליטתו
 תרמ.א-תרמ'ב. פרעות שלאחר הנרגלה ההנ.רה של והאכזבה הצער הכהלה,מסימנ,

 השרשת כשאלת הכלכל. וביצורו ה.הור. הסתנל1ת שאלת הרי לאאזלם
 המהנדים בהם שהתנגשו התרבותיים-הרחיים, התנאים מבחינת וקיומה,היחרות
 המהנר ובנפתוליה. בקש"ה שלאחר.ה להכרתה .ותר 11 הנירה נדמתההחרשים.
 בארץ לק.ים לו נ.תן שלא מה לקיים מנת על המצ.ק מחמת לאמריקה נחלץהחרש
 היהגר. ה.שוב הרוח. בשטח דווקא השה בה שנתקל ב.1תר- הקשה התקלהמוצאו.
 ומתוך בר.רה, בא.ן והשקפותיו. שפת במנה1.1, ור ה.ה בארצות-הבריתשישב
 נבדל אנף המורח-אירופאיים המהגרים להם הקימו .יחודם, על לשמור חוקרצון
 באותה עד'ם אנו אמריקה. ביהדות הדתיים-התךבותיים החיים במערכתינפרר
 1בת1ך אמריקה: אדמת על הראשון הא1רת1ריכס. הנ1ש של לפריחתותקופה
 אידיש, למען התנועות של הראשונים הס.מנ.ם נרא.ם התרב1ת.ים-הלא1מ"םהמחנות
 1צ.1נ1ת.עברית

 הרב-;וונ.ים הח.ים ,העברית. הא.רית העתונות נם נ1לרה ,1,בתקופת-ב.נ.ים
 עת1נ1ת של באספקלריה .ת.רה בבה.רות משתקפ.ם המזרח-א.ר1פא. המהנרשל
 פרק-ומן, אוחו של האננל1-'הורית בעתונות בשלמותו ולהבין למצוא שקשה מה11.

 נעלמות הוצאות והעברית. הא'ר.ת בעתונות וחקירה עיון מתוך ומתלבןמתברר
 ב.1תר הנאמנ.ם המקורנת הן הן להתבסס, הספ.קו לא שרובן אלה.ונשכחות
 במשך ש.צא הראשון בר-הקיימא העתון ההוא. בזמן המתהוה על נכונהל.ר.עה
 התח.ל אשר החרשד', בארץ .הצופה עבר., שכ1ע1ן היה רצופות, שנ.םחמש

 ברנשט.ין ה.רש צב. של בער.כת1 "מטל(. ,11 )71"] תחליא ס.1ן, בכיבלה1פ.ע

 באמריקה. היהר1ת לת1לרות ערך רב מקור הוא החרשה. בארץ.הצופה
 מכ.ל,ם הם העבר.ת: הספרות של צעריה ראש.ת את רק לא מאיר.םנל.ונות.1
 אנו מעמורי1 לארצות-הבר.ת. היה1ר.ת ההנ.רה של בסוצ.1ל1נ.ה חיותתע1ר1ת
 הסתגלותם ררכ. החרש, בעלם העבר.ת 1העח1נ1ת הספרות של צמיחתן עללמדים
 ה.אמריקניזצוה'. ובעיות אמר.קה, של עת.דה עם 1הזרהותם החרש.ם המהנר.םשל
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רייוו.כקיח

 שונות ובמעינות בער.פ דרוחנ.ים הח.ים על 'ר.עות כן נם שואבים אנו זהממקור

 ממעליס החד-ע, בארץ הדדשים בח"ם הקשורות דתיות שאלוח על ארהיב,של
 ה.שוב יחס.םן'עם המהנר.ם, של ארצות-מוצאם בנ' עם קשר.ם ותרב.ת"ם,חינוכיים
 נדכא. לשמלת כפתרון ציונ.ת-מרינית תכנ.ת לקראת ראשונ.ם ונישוש.םבא".

 הנו הקדשה. בארץ .הצופה באחת: בכלל. אירופה 1.הורי בפרטרומניה
 נאמנה בבואה - כאמר.קה המזרח-א.רופא. הקיבוץ של הראשונה התרבות.תה.צ'רה

 ב.מים הכביסות לתרומוח.הם וכ.מו אות ה.מ,ם. באותם ושא.פות.הםלך.יהם
יבואו.

 .קך,-המצ.אות. הם בורד.ם ;ליונות בנמצא. אינו .הצופה' של שלםסרר
 על לנו נוקע שנ.ם כמה לפג. יכור.ת., חקירה זה עתון נחקר לא עורלפיכך,
 י7 ולחק-ר לעיין והצלחנו המנוח טויזנר ח. מ. של בעובוגו שנשאר ;הצופה.כרך

 החומר ית לסקור זה. במאמר כן, אם ננסה בערך., ההוצאה חצ'נל.ינוח.
 אדמת יל וה ראשון עבר' עתון של בגליונותיו הנשמרהסוציולוגי-ההיסטורי

 .הצופה.: במפעלן' המרכו"ם הא.ש,ם קורות על נעמוד לכן קורם אבלאטריקה.
 להנש.ם ה'11מ,ם נ.סו שבהם ההברת"ם התנאים על נם וכן ועו,ר.DiD ,1~'1המויל.
 הוה. הספרות. מפעלםאת

,ן
 וקלסן שטאק"סאן משה מלאכי. ר. א. על-ידי נכתבו ועורכו העהון על סאסרים מספר5
 הראשונה התוה חג' ;ל ה,.'ו)ות עי גע'קר יגוסק'ג "לק סאסר.ס .ך.ן. מונאים וקטסרסר,

a'"salnשל גס"סרה נסן" היהון י, יר";ון הקור מן צ'.וס ג)'ו.'ורק. הצ'גור'ת גס"ר'ה 
 "תחאק .וו ")ה870 "ן'ך" זט["טl:'eriodical ,1 ס"קק תו ,tllnerica.,1-1931נ18

 Tlle 4 Fublica~iJ;u ""(1ז"ווזSociet7 [fislorical Je]eisls ,4 ,)נ[477,ע1=( 0ת33
 ן ,)1934(. .ק128

 אני וה בביתה,,ועל הנשמר בחוטך ולטפל לעיץ לי והרשתה עם. היט.בה טו'זנר הנברת6
 יחיאל לסערות המחלקה ראת בלוך, יהושע לדיר וט )תווה תוךת' מעומק.לנ. להמודה

 כהשנת לי ועור,ן .1 לעבוד" תשומח-לכי את שהתנה בנ')-ירק, הצ'בורית הספר'השעל-'ד

 ,רנ)'ס ג'ת.המלרש ספרית של העניית התחלקה ס"ה, ד.בק')ד, ';יק לסרך;ל.1)ות:
 נסה על שחע'רן' קנקונ. 'עקג לחרג המועלות: הג'ב,'ו)רפ'ות l~nisp עלגאסר'קה,

 כנךמנהל נוב", שלמה לדיר באמריקה: העבר'ת דספרות ראש.ת עם בקשרמקורות

 י11'א. ספר.ת באוסף הנמצאים הול'ונות את לראות והרשות נדינ.ת-רוחו על י'11-א,מכון
 אלה: בטק1טוח נסצא.ם החדקה- בארץ ,הצופהנל'וטת

 וזן ,ו-,י: ,י-ם ,י-י: )ל.ו)ות. האווצק: נ)יו.יורק-;)ה העינור.ת גס"ר'הי,
 שן3

 וזן ון'ך:

 ו: ,: י: ש,'ש'ת, שזה "-(,: "-ין: ,י-ם: וצווות שרה: ;)ה - טו'ו)ר ";')ה הגב' ג'ד'11

 4; 3: וליונות, קל'שית: שנה 0נ-9י: נליו;וח, שניה: שנה ז: נל'ון ראשונה: -שנד י'וו'א בספר'ת3(

 ו;: ,-ן: )ליו)ות,,ן קנ.ה: תל-אב.נ-;)ה גית.הלג),ן, "מור, 1. מר קל גארכ'ו)ו,ו

 זן-;י: )ל.1)1ל, r)e- ג'רושליס-הנה והאו;'ברסיסא. הלאוס. היערים בגזת,1

 לרגנים כיח-המדרש בספרית ז( 1: וליון שמה: קולג'.-ונה יוניון .ה'ברו בספרית6(
 ' 22. נליק שלדן שנה -באמר'קה

 ן
 האירי י11"ר סרסר. la~p מר ל.קיו"ה'. וגר גל א.ן גו.אשי))סון הלאומיתגביריה

 הזריעני באירופה. האסריקאית )העבר.ת האיד.ח העתונוח של ראשונות הוצאות שה'פשהוותיק,
 שוטרי,ב. עם אכרו תם במינסק; הססלכתית נספר.ה .הצופה- של ;ל'וטת סטהשראה

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



קים החדשה כארץרצופה]ה[

11

 הא.ר.ים-עבר.ים'באמר.קה. והמ1'ל.ם העורכים חלוץ ה.ה ברנשטיין הירשצב'
 פאסט' .ר. באמר.קה: שנרפסו הראש1נ.ם והעברי הא.ר. העת11 של המעל ה.ההוא

 נ"שטארט-ש.ר11.נם בעיר תרע, שנת ארר בכ.ה נ1לר ברנשט"ן 1.הצ1פה..1"7"1(,
 בל'מור'ם ח'נכ1ה1 וה1ר'1 אמ.רה, ממשפחה בא הוא שבל.טה.י סובאלקבפלך
 התקשר הוא ב'מ'-נעוריו; עור נתגלתה לספרות העזה תשוקתו ועבר"ם.כלל"ם
 בן כהיותו 1.המנ'ר'. .הלכנון' .הכרמל'. אז, הק"מ.ם העבר"ם העתוניםעם

 ושלח לע.ר1 עבר מקאלוואר'ה, הרב של בתה את לאשה ברנשט"1 נשאעשרים.
 שהתוודע לאחר בשור עלתה, אלא דעכה, לא לספרות אהבתו אך במסתר..ר1

 .מכלול. לכפר הביאור ובעל .המנ'ר' מסופר' ארר ר1טנכרנ, 'צחקלמרקרק
 .ספר בכרך. 'עקב ר' של ספרו על השנות של חוברת הכין ברנשט"ן הרר'ק.של

 דנוסע .אכךהספ'ר., בעל ספיר, ל.עקב כתב-ד'ד את ודדאה אשור". לכתבדיחוס
 ב.הלבנ1ן'. להשתתף ברנשט"ן התחיל ספיר של בהשפעתו ברוסיה.ה.רושלמ'
 לקשור וניסה מסחר, לאנש' מתימטית טבלה לוח-סוחרים. ברנשט"ן הוציאכמו-כן
 1'ח'אל ו.לברטן ל. א. סמולנסק'1' פרץ ב'נ'הם עבר"ם, סופרים כטה עםקשרים
בריל.

 מן לא להתפרנס אפשרות ובאין Qfyll. ה'1 ברנשט"ן של המסתר"םענ,נ'1
 מולו. את נם ש.שנה בתקווה מקומו את לשנות החליט מהספרות, לא ואףהמסהר
 ברנשט'ין כנתב לנו, שהשאיר אוט,ב'מרפ' בקטע לאמריקה. הפלת 1870בשנת
 בערך עלה לדעתו. י'דוד'ס, מספר שנד. באוהיו בניו-'ורק הרודנ"ם הח"מעל

 של הכנסרת בת' רוב תכל'. ארצות מכל באו .אשר נפשות אלףלשמונים
 שלשה תפלות'. .בת' חמשה רק ה'1 העיר ובמורר העיר, במעלה היוהר.פורמ.ם

 1.הד[1א'ש אבסערבער' .העברו מעסענוער., .הרו1א'ש הופיעו: אננלו-'הור"םעתונים
."DD"D,ובית עבר' רפוס בית של קיומם את הבליט נם לעתיר, העזרך ברנשט"ן 
 ספרים.8מסחר

 הפר1ס.ת- המלרמה פרוץ ה.ה פאסט. .ר. הופעת ל.רי שהב.א היש.רהנורם
 .בב.ת'. הטתרחש על ל,ר.ע1ת ההרשים המהנר.ם של הצמאון ה.ה רבהצרפת.ח.

 נב1ל1ת על ששכנו הפולנ"ם האזורים .וצא' על שדא .ריעה כל ביקשוביחור

,
 לנסי

 ה;בר.ת העתונות .,ת1.ד,ת ומאגי, ר. א. ;"ןי ברוקען, ;ל ב,אווד5,
 ",,: י". INove~nber, ,,, ן,,,ן תן5'ק נקל, א ד, :לינן ד שוה רדאר.בא"ד.קק',
 ת"'1 קון ד היובל. וליון ג'ו ננה הפסז', ,יקה גאיריקה )גריס.;1דן.ס

 ר .ס._פ באמריקה', דעברית לעננות שנד יחמש .שבע,ם 4ק-QY ;843' , 141ג[ ,1947173
 62-664": עמ' חש',(, שיו-'ורק, ח'-ט' כרך אמריקה, ל,"וריהשנד

'Q'p 
 מרמר:

 אמעריקע אין ל,טעראטור .ידישער רעף 115, אנ.הויברעד

 ב:ו'ארק(.. ;1ה ~ארגע ש,ש,ב ,15' והרדות ד.דוד'ס דגר 1;ל אחד'ס .יגך'ס עתן:,
 30נ-128. עמ' תרס'דן, ע,'ארק, ' ב ר ע מ לקוט'
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1D'lT"- ]1קב

 הג,אלוואר"ם-. .הנרמנ.ם  שנקראו קאלו~אר'ה יוצא' כמנבן ה.ו בינ.הםפרוסתה.
 מצד ענ'ן,[)הפ', ~בראותו ,ו, סב.בה מיוצא. אחד היה לעיל, כאמורברנשס"ן,
 למהנר.ם המובנת הלשון - באירית עתון להוציא החליט המלחמה, לחרשותהקהל

 תחילה לעלא על.1 ה.ה נ[כרונות.1. מ,כיר שברנשט.ין כפיהפולנ.ים-הר~ס.ים.,
 פתר הקאשוגה הבעיה את 'ורע-ספר. אותיות ומסרר מהאים דפוס : מחסוריכשני

 במספר כתבניתן העתקית ~עשה ~מווינה מווילנה סרר-אות.ות שהב.א [העל-.די
 בעיר. התר,~ת.ת לעבורה רבה ברכה ברנשט.ין הב.א [1 אספקה על-.ר.רב.

 מרוב.ם. לצרכים אחר-כך אלן באות.ות השתמשן ~הא.ר.ים העבר"םהטרפ.ס.ם
 ה.דוע, הלפר את לעריכה ברנשטיין ש.תף כאשר מאליה נפתרה השנ.ההשאלה
 והעבר.ת הא.תת לספרות החשובים מהת~רמ.ם אחר שה.ה (. )1544-1897 נרשונ.צב.

 בוו'לנה בה'1ת1 כבר סנפו. על ניבאה לא נרשונ' של תח.לתו אמנפ תקופה.באותה
 לסיעת אחזכך ונתחבר בפטרסבורג, לאוניברסיטה להתקבל מנת עלנשתמד

 הוא אתי~נר)ן. לעכב ~החל.ט שלמה בתשובה ח,ר 868) בשנת בלונדון.המסית.ם

 הוא במסגיר-. שהדפיס ירוחם., ועוזב ,ומורה בשם ווידוי ופירסם לתאריועבר
 כ)ח~ת'1 יטב את ~נתן ימי), סוף ער ~כרב כמורה w~twl 1,69 בשנת לאמריקהבא

,ן והאעלר'ה~ר'ת.,ן האיריתלספרות
 הקהל על חוק רושם עשתה עבר'ח( תוספת )עם הא'ר' העתון שלהופעתו

 ער' בכל )הותכ') 'ר'ר') נתרנ, השעתו של ההרש.ם ששת נמשך הרחב.ד'יוד'
 בר' שמתכוון ברנשם"ן lp'oen לולא להופיע. ממשיר היה פאסט' .ר'המר.נות.

 יי,ל.ס. לראבונני לשונון. בארבע עת)ן - .~תר ~נרגלה אחרת בהוצאה מולו אתלנסות
 לוקני

 ;)דע; זדאשון ה"'ד' היתנון הד"ת את ~בצדק, ברן;;"ן, ;, לוגותן

 בצורה 17הוצ'א צייט)ננ', אירישע ,ד'א בעתון בוכנר, ק. י. קידמו ד.~ק ל'תר אכלבאמריקה,

 צרק .וה.ה בס'"וה "הופיע ב~כנר, של עפנו Y[arch). ,1 )1870 חר'ל אדר, בכ'חליתונרפיח,
 כשלש זחוק,ת, לעת,ם אלא יצא לא הו, "א: 1'שעיה חלציו' אזוור .האסווה מתנ'ואזור
 הראשון.'יאידי לעת,ן נחשב לא וכהופעה, בצורה שלמותו חוסר ובגלל בשנה, פעמים ארבעאן

 אין .וויכטיקסטע.[מאמענטן שטארקמאן: משד עיין ועבודתי, בוכנר על מפורטלתאור
 יאר ויב4ציק און פינף אסער"ע-. אע פרעסע "אשער רעד פע געשנטע-יער

דוג עץ"ארק אמריקע אין פדעסעי.ד'שע   אנטשט"~ע .וי 11-ק1; עמ' 

 rTD )ע;יכטע ד,ד ין י"סיגוד "סערקל. "ו "רוע "וקער דגריח
 עמידי" מושרק,"9ח, אמעריקע אין פרעםע יידישעררער

 באמריקה. הא'הית והעתומת האמריקאית העחומת החפחחית בץ ההקבלה השמעמעח
 ימיות, ל"וצית  אחריכך ועברה  הקולונשליח בתקופה בשביע,נים החחילה שהרחשוהכשם
 'ומית, לעתתוח השנים במיוצת והתענפה בשמעתיב בראשיחה האיר" העממת החחילהכן

 Q'p' ע..ן:.ן ,ן וכמ.ח. איביירבת
 י"ן, )רק))'. יבז של ה)י'רי' ליב  ויו-,.,. ,-,; עמ' ל. ' ) ג סרסר,

 39, ול'וןי30: עמ' [ם"וי1"(קם5[, ,23 1י180 תרכוס חשרי, ו' 38, נלי~ן  י'ב שנה ר, י נ מה

 ]30 תשר'"ד
-ISeptember 

 8נ3. עם, IOctobcr~ ו4ג חשר, כ'ח 40, נעיון 10,; עמ'

 ברנשטחן. תכ כ שבועות', תמשה .אחרי ימים. לאריכות וכתה לא גרשומ עםהשות"וה

 ~הוצאת בחרבת לגד' ~)קארת' בשלוט ותא ;סו התעשדת' ש1ת5', ;ם הריונות.התרת'
 אחרים', .-ברים בא'. סקר~ב אשר מורלנא אותות מסרר למצוא .11 ביד' הצליח ונםהפאסט,

 131. עמ'כניל,
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קכא החדשה בארץהצופה]ו[

 היסוד את .שדגיח פאכט', .ר. לעתון דפומביות בספריות שריד נואר לאהרב.
 באמר.קה. ורכת-הנ11נ.ם העש.רה הא.ר.תלעתונות

 של השני Nelvs] [Hebretv , T11'DI נ'וס. .ה.ברו העתון את ל"סדהרעיון
 [supervisor] כ.מפקח. להבחר שאף אשר יהור. כהן, מ.עקכ באברנשם.ין,
 בארבע עתון "סר שאם סכר. כהן הרימוקרט.ם. מפלנת מטעם ניו-יורקבעיר.ת

 של ה~רמ.ם כל על להשפ.ע יצל.ה 11רמנ.ת, אננל,ת א.ר.ת,לשונות-בעבר.ת.
 החרש. בעתון רב מנום ש.שקיע לברנשט"1 הבט.ח הוא ה'הוד.ת.האוכלוסיה
 יצא קשה, עבורה של הןש.ם אחר. ב'ויהם. שותפות וס.ררו הסכ.ם,ברנשט.ין
 נוכה מהרה ער Ap[il]. ,3[ ]~ז"1 תרל'א שנת פסה, כערב הראשון.ה)ליון

 )הוא בתכל.תן פוליט.ות היו כהן של כ1)נות,ו ב.ש. לעסק שנתפס לרעתברנשט"ן
 ולא כמויל לא נזכר א.מו ברנשט.ין של שמו דוא. לטובתו הזדטנות כלנ.צל

 כנראה. ה.ה, שברנשטי,) אף-על-פי השער, על מופ.ע כהן של שמו ורקכעורך,
 ה.ה תוכנו אכל יפה, היתה העתון של הח.צמ.ת צורתו ה.ח.ר..העורך
 להמשיך ההליט אף-על-פרכן הפול,ט.ת. למשרתו נבהר לא כהן וקלוקל.קלוש

 לד.ן. שותפו את תבע ברנשט.ין השותפים, כ.ן ר.כ נתגלע מ.ר אך העתון.כהוצאת
 בנ.1- לבית-היתומים כהן מסר ברפוס חלקו את נפסק.יי והעתון נתפררההחכ.לה
 שהצליח. נס.ון - השלישי נסיונו בשב.ל ברנשט,ין שמר השאר ואתיורק.

 עתון להשיא החל.ט הוא העבר.ח. נעור.ו-הלשץ לאהבת חורברנשש"ן
 ספר.ם הוצאת של מסורת שום ה,תה לא נופה באמר.קה לשון-הקורש. טהרתעל

 .צא בארצות-הבר.ת ה.הוריכ הת"שבות של 1.ותר שנה מאת.ם במשךעבריש.
 ראשון שעו' אחר.,י מקור, עבר. ספר רק תניך, וספרי ס.רורים מלברבאמר.קה,
 המ,רח- הטהנרים החלו עת ה"ט, המאה של הששם שנות בסוף חכרלטובה

 ד"ר אין מאסע)סען ג-.ו)'נ"'קססע גהן 5.ל.5 סאת נהן .,קב ,ל קצרה וריסה העלוןיסב. יו",ח7 וך-ן(י,י(,,,א ilnleric~n ה.([ון""ן,1 עורג. של היר)ה'הס את ראךון
 ,י-,י. DY' ל, ' ) ב אסער'77.י אין פרם, "ד'"ער ד7ר 5ון)עק,ב"ע

 ךא"ד~ן וך )ליון ך,ה ק"ארקסאן ק, הקערה ל5. וחי. ג.ול,. ה-,ו הוא האהדן י)ל,~ןש, התאריך ברו-'1רק. "ודא קל בארג,ון וסיאב )'וט. ה.ה'גרו זל )לזווגשלוה-ענדה
;V~elna,בחך. חד;'ב שלקה נסתך 'גא השבועון כלומר 

 נגהן. מרדג' גן פאלק 'רושן סאת אנות, pTD' ע. שרו; ותך.נ~. ע, 'היש גי' אוי
 על לגחוב הראשנן הקודש'. למחברת אמר'קא במרתת הראשן הוי .החבור מחגרו. רבר';ל5'

 FIebraic-קמא" Literatilre ע"ן, דראבמאן. גרנאדד דיר היה ג"סר'קה, ד7נך'תהזרות

 לסאמר'ם sefiritlary .l~OOt "",,"1("1,ן זרא( ,York ,)1900 .קק53-139
 באמר'קה'. nnl~eDl ענר .ק"ת ר"ו'ן, ו. סרדכ. עףן: וה, ג)ושא)וסרס

 7מ' נ).ל. א"~נשב"ן. ד. '. "ן-,,,: עמ' ~תרפא-תרל'ג(. ח' גרךהשלוח.
 ה"ה ס5ר ג"סר'קה', העברית הספרות .רגשית ~לן. 1. מוחס"-י,:
 "ד-נ"נ: עמ' תק'דו, 3'ו.'~דק, באפריקה יחוד. ןע5ך שעצתקל
 .וו .5 .יPAJHS, Bibliag$phy, 7"!14 American ,4" Rosenb~ch, 1 ."ח30

PAJHS,Documents", Hebrelv A[nerican "Early Rivkind, Isaac )1926(: 
 .0". 34 ,)1931( .קק52-58
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דייוויסקבב

 נ מסביבת מספר מהנר.ם ארס תחר לאמריקה, להנעא.ר1פאיים
 דכלל.וןל דהרבוה מלומד. 1בנרהורד. משכיל.ם ב.נ.הםפרוסיה,
 ק a'arn, כרבנים, ההרשה, בארץ לאח.הם רוחנייםכמרר.כ.ם

 , וצב. ברנשט"ן מלבר כללה, הראשונה העברים הסופריםקבוצת
 1נ ( 1!""1-ון"ו הלו' 1ו'רובר ח'נ (, )"92ן-547י הורקב", ל"ביהורה

 בא.ר1פה, העבר.ת לעתונות 1יד.עות מאמר.ם שולח.ם היו אלה,7""ן-"ן"((.
 החדש, בעולם עבר' ספרות' כלהמבטא יצירת של לאפשרות נלהבווהם

 ה1ר1ב,ץ, למצ11הן'ןה.ה ברנשטיין את 1לע1רר העתון רעיון את להנותהראשון

 בהרבה ונעור בנ.1-יורק יש1ר1ן. .ערת בקיק דת מזרה ה.ה הוא א.ל'ה. בשמוה.ר1ע
 1ב.המנ.ד'. ב.הלבנ11. קבוע משתתף היה א.ל.ה הלזי. 11'רובר ח'נעל-יר.

 מספר קורוב.ץ ר1מנ.ה. .הורי לטובת המועילים במפעליו אחר-כךונתפרסם
 עור אז ,,היתה .שהיא באמר.קה ראשון עבר. עת11 לייסר תקוותיו עלבזכר1נות.1

 לכלכלת דיבר מסג' רחוק כ' .'רעת' העבר'ת..,י השפה בער בחולהקרקע
 רוח או ל. חסרו כן הק"םת, הקרן ל, שהסר וכמו ההכנה, תבוא בטרםההוצאה
 פעוטה קרן הותר"' ואנ' שנה אחר. ה.ה, כן השבת. כאשר המעש., ונסיוןהתגר.

 ,הצופה יצא עתווןן של הערכת עניני לכלכל שיורע בו שהאמנתי אישומצאתי

 ן ן לא1ר'.' החרשה'בארץ
 נתקבל הוא השש.ם, שנות בתת.לת לארצ1ח-הבר.ת הניע הלו, מיר1ברח"נ
 התואר את אלו מצרפים ה.1 שטו את הוכ.רו כאשר בניו-.ורק. המשכיל.ם.כ.נרל

 ב.הפ.ר' 11'ר41ר ה.נ השתתף בשרופה הנשנכ'. והמליץ הנרץ.המשורר
 כנראה וש.רה. פולקלור ה.כטור.ה, פובל,צ.סטיקה, דברי וכתב1ב.הטל,ץ',
 ארצות- על להם ששלח מאמריו בעד נם האירופא'ם הקוראים לבות עלשנתחבב

 על הראשונות .ר.ע1תיו שאת העיר, למשל, שכסר, ,למן שנ.א1ר ר.רהברית.
 ערת של כובה שמש 11'ר1בר ב.המנ.ר'.'י 11.ר1בר של ממאמר.1 קיבלאמר.קה
 'חד. ע a"Da3 ובמאסצ'ם ברוח הףרש למפעל ועזר בנד-'ורקבנ'-'ש1ר1ן

 האירית, העתונות ליצירת בתרומתו בעיקר שם לו קנה יהלמשטייןמרדכי

 העורך ה.ה שה4 אומר.ס 1.ש עבריה. ספרות.ת בעבורה ים רב היה חלקואבל
 צב. ר',ןכתר.אל של נג'סו ס1נאלק 'ל,ר ה.ה יהלמשט.ין .הצופה.. שללמעשה

 וניסה לימר'קה .הלמשט.ין ה.נר גתן בשנת המפורסם. דאיד. המדלשרהואהן,

 71"1 בשנת אנל לא'ר1פה, חור הוא באיבם. שנספו באירית. עתונים שנ'להוציא

 ,ן ברנשט"ן.,ן עם העריכה למלאכת והצטרף לאמריקה שניתכא
 ,. ;מ' .,.,התא(. 1,י,ו תד".ד בא.ד. "ד נ'!. ),'וו ד. ;)ה ד, א ד ה .ס,כרווות".גי
 6[2. עמ' ר, חוברת שניה, שנה 11891, ונ.ו-'ורק, רבי ע הם נר נם, עיין שם.14

 כארר, כ'ד כאיר, י'ו כ'א; רט, י'ח, נלונות, ר, שנה ר, א ד ה עין. ובר1נוח'1 פרקילשאר

 ו(ן"14ן ,י """ ,., April ,,! קיוי תד9.ה נג'סן.ל'
 Je~cis/x Anserica~J , Schechter' "Solomon Adled! C3rrLIS "(,, irr, Book~),ן

,ן , , .),י,,-,,,, ק,י
 חכמי  נרולי  שבחב1רח .האר. היד שדנפטר מספידיו העידו 'הלמסכין של מותו להחר16
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קכנ ההרשה בארץהצופה]ט[

 את העמיר הוא מאתנו'. דורש הזמן אשר מהרבר'ם .אחר עתונו, בהוצאתומעש. רחוף צורך ראה דוא דלומם. את a'wln1 ברנ'שם"ן כא וחיכו; חלמואלה
 שכמובן נפשות-א1מדנא, מ.ל.,ן של מספר על באמר.קה ה'ה1ר'תהא1כל1ס.ה

 הראשנן הראש. במאמרו ברנשטיין כתב אלה, מהנר'ם ב.1 שהר. לה ה.הלא
 דבריהם את .ב.נ1 ולא .רעו לא אשר מאחינו רב.ם ום .יש צופים., .שרהשנקרא
 את שישמש עת11 להוציא בלבו )מר ולפיכך. הארץ'.יי בלשון להם .רבר1אשר

 באמריקה. ה'ה1ר' הישוב של 1ה'1ם-'ומ"מ הח'ונ"םצרכ'הם
 ברנשט"1 פתח השער ב,ה - .'ח( ו': 1'חוקאל 'שראל. לבית נתת'ך.צופה

 ולהשמיע להתר המצפה על .עומר ע'נ'1: לנור שהיתה המטרה וזאת עת111.את
 1ה,מנ'ם העתם תולרוח וכל בפרט ובאמך'קה בכלל תבל חלק' בכל אהב"ק1ר1ת
 ארם..,, הוא באשר ארם לכל לרעה וררוש נחוץאשר

 לפניו שקבעו הצ1ר1ת את חח'לה בכוננה ברנשט"1 חיקה שלו העריכהבתכנית
 האנול1- והעתונות 1.הלבנ1ן', .המויר' כנן באירופה, העברית העת1)1תאחרים:
 [The ו,המבשר' The] Asmoneanl .החשמ1נא.' כנון באמר.קה,יה1רית

5~essenger.[Jelfish 1 המר.נ.ים .טאמר.1 המן.ד., ל.הניוניח.קו. דצופה', .דניוני נשם כרנשט"1 קרא היאש"ם מאטר.1 אתyleln עולם', .הליכות הכותרת תחת 
 מחרש 1הרפ.ס העת.ק הוא שמות; בח.ק1. הסתפק לא ברנשט"ן ל.המליץ'.',ח.קוי

 הא.ר1פא.ת. העבר.ת העתרות מן בשלמותם רב.םמאמר.ם
 הנל.1ן ספרות.ת. תוספת עם ב,חר לחרשות שבועון להגת נוער.הצ1פה'

 מוקרש היה הראשון החלק חלקים. לשנ. ונחלק nJTUW al~ley בן היההרגיל
 המתרחש על 1ל.ר.ע1ת פובליציסטיים למאמר.ם ר.ומא, בענ.ני ראש.יםלמאמר.ם
 העורך הכנ.ס .החוזה', בשם הנקרא השג. בחלק באמר.קה; ]הכלל. היהור.בעולם
 ברנשט"ן תורניים.,, מאמרים אף קר1ב1ת 1לעת.ם והיסטור.ים, ע'ונ.יםמחקר.ם

 ,,,וו,,,
-lAugust 

'eV ', ך,ת". [ר.ס .גאו בסקסן, קך'. דבר' "ת ,יגח.ש יה' בא( 
 ",1ל, 1' ,,, ),'1ן שן, '. ,הן,5ך' גס;רגת שיתי "ו חגך 7,ס .' קיק .לא גד);ס"ן:כתב
 יג. ל', ורתק גבראל. גן, אן גקו'ך, ךעך'גה שאלת oy .'1~ י("1"יוק,5[, ., זורןתך).ו
 נן.ן,ון )ב. 1"ן 1.ה.ליל"ן. הורוג'ץ ור;1)', גוון 17)'0 האשנס ;,'ר'ס 'ר' ;י שכותגחק1יות והס'דוי הער'גה בן3ודת 1;ור א3. העתון, ונ'ו,ן ה;)')'0 תובן אח ךק,ג; והעורךהס,., אסרס ה'ק שקוא ברן(סדן ש. ה57רותיס ,יא'5ות'ו הכב"ס ה"רו11"ס גקרו),ת', ;, לווה'ר.;

 בר)שס"ן "-1,. ;ס' תר7.)ו, ,)ו.ארק, בא(ר'קה 'שר". חגם,א"111שי"דס,
 הספרותית סה;גודה והתדחק חרת רתח שחור אי-;ל.5' 'ס'ו. ג, הענר'ק .קשרות )אסן)7אך
 היה .הלאוס., .צאה נאוך ה;שר'ס, הסאה נר";,ת סס)ה. 'דו את משך לא5,1ה.

 גה1צאת הס7תת5'ס וקס1(ר'ס ה;'רב'ס נאחר )ונר והוא העתון, חננת לנשיאגר)שב"ן
 תרסי(. ,)ו'ארק, '7ר".'.אויר

 ,-י. ;ס' ("יינן, ,,ו ויו,, תך,.א 7'1ן, ג.ב ן, ול,1ן א', שזד ה, ( 1 ן דוי
 שט.,י
 .היו5ה' )5ל לא סלאב' דל דעתו .5' ל. כב' באסר,קה', ;בריס .;1רכ'0 ,"1:,ו
 ה,נ;'ב. בשיות ,ארץן.7ר"ל )אל,ן,ה בר,7'ה, ly'~lnr ה;תון'ס סריגג;רגו
 January ווי קך"נ שנס. י' י. ),',1 צ'ק, ,;)ה אחד ,,'11 ;. ה;)')'ן "וגן רססת,ן
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דייוויסקבר

 עתוני להפצת גםציפה
 בארצות- -ות היה' על רבות יריעות הכניס הוא באירופה.

 השתמש ,ה, לשם לים. מעבר רבים בבתיכ .תקבל ש.הצ1פדו לכך ושאףא'ר1פה
 בער. פ1כנ'ם העמ.ר כמרכן 1הפסיכ1לונ.ת. המעש.ת התעמולה תכם'סיבכל

 התקשר לא.שפה, אמריקאיים כרט'סלאנ'ה למכירת ס1כנ1ת פתח אף הוא י;הב.רה.
  מודעות  בעחתיהם פירסם הימים, באותם וכנהוג באירופה, העבריים המו.ליםעם

 של רא,יאפשר1ת ל.הצופה., לעור שרצה .הלבנ1)', עורך ופרטיות.משפחתות
 בכללו יעתון על המלצתו את וסיים האמריקא', בעתון בס_ודעות לעגונותישועה
 נרר1 כ.,ן4עליהן ה.1דעות העגונות הנשים '1Wy טוב רעתנו .ועל 11: טובההעצה

 במכ"ע בדידעה בעליהן כבקשת יפנו כי מהם, נעלם ומקומם לאמער'קא,הלנו
יין .:י . . הזאת האררעססא עפ"הצופה

 וגדוליההןהרות ראש' ב'ן למפעלו נפשות לעשות ברנשט.ין גיסה זאת לכלנוסף
 הירש צב. השב מאת מעג") ממכתב אלו השתרל1י1ת על למרים אנוהאירופה.
 קאל,שר קרב הנעלה. הרב של בארכ.ונו נשמרה ממנו שהעתקהקאל.שר,

 מספריו לו,,כמה Y'snl למעש.1 לים' .מעבר הקהל את שעורר לברנשט.יןהזרה
 עינ.1, ראות לץ הראו.. אחר מספר קלע ציין נם הוא באמר.קה. להפ.ץש.וכל
 הרב אמ"ר'קא". במדינת אמונה מרחקי ,נגד ברכה להביא שיוכל אשלי,לתרגום
 הע1לםית: ה.הי1ת בשב.ל עבורת-עורה של שטחים שנ. על רעתו את הביעקאל.שר
 כארץ-הקורלן,י דיקלאות לעכורת יהודים ~דושנת רגמני יה1ד'הצלת

 רע1ת.ו הנכפפות. התוצאות את הביאו לא חותמ.ם אלפ. לכבוש הללוהמאמצ.ם
 הק1רא.ם 1התענ.ינ1תם,,של באמר.קה הרבה ה.ה1ר.ת האוכל1ס.ה על ברנשט.יןשל

 המעניין הפאראעוכס וכאן ואף-על-פי-כן- מוגזמות. ה'ו לים מעברהעבר'ם
 המ1נ. על',והעת1ן ה.1. שלא באמריקה-אף-על-פ. העברית המוילותבתולר1ת

 ה.א וו וקר.שה ממר.נה- ושנים מעיר מס1.מה-אחר רר.שה לו היתהקופצים,
 ן המכשולים. על ולהתגבר  להסשיך  רעיוריר המו.ל רוח אתשעוררה
 בסכהב זמש. האבק היתה 11ל'1ן גליון כל הצאת למכב.ר. מכשול.םוהיו

 נא .סלח כיב: מס1פר.1, לאחר שלח שברנשט.ין 2ו8ן(. לנובמבר, 1מ-20פרטי

 הערב, וער מהבזקן .1ם בכל pToy הננ. האחרון. מכתבך על ענ.ת. שטרםלי
 ה.א "משכנרת אזלם חרש, עורך להש.נ אני רוצה טנוחה. לה תמצא לאונשמת.

 וקורא' יוקח. "י הע;'י'ג(: תתו;, ". ",ק ";,, ע, תי;7;,1,,,ן,

 הצמי
 עלס. ",נות

 ",ה)ד'" גוק"ךי;ס, רו;ע)'ע1. אלת))". ארגזו, גאסער'קא. "'הנדיב )ו'אדק.אמער'קא.
 דב'ק. מאת 1ואש'ננטאן ת1לרות ,החווה(: ב' חלק פילאדעלפיא. מסארעק'וו. מכתביםבגמא.

 השלשה שווכח. חדשות האור. מה,רת קלונצציננער, מאתר מצרים בארץ והצומת החגיםימי

 כלליח. חשובה הודעוח, מקאליש. ברחפה משה מאחלאמים
 ב'ת- כספרית הנמ~ף hfarch~, ,8 18721 תרל-ב ראשון, אדר כ.ה כ', שנה 2, בנליון21

 אהרן "סוכן על,,די או שנרפסה מיוחדת טרסומת עמודיו כין נשמרה באמריקה לרבניםהסדרש

 ,הצופה'. של האיר1פא' המשלוח בשב'ל בעצמו ברנשטיין על-יר' א. סקראקא,18'סט

 4ר. עמ' ע"מוו~י,ו40ן[, ,9י 18711 חרל'ב כטלר, ט'1 י.ב, נל.1ן ת', שוה ן, 1 נ ב ל ה22

 חוברת חמישיה, שנה י, נ י ס קאלישך.. הירש צתי הרב של .מארכיון קלו',נר, ישראל21

 עיד. סימן ע'-ע,א, עמ' תש'ב, גסלQIU-1-שבט,ו'-ט',
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, ו

קבה ההדשה בארץהצופהו.א[

 במשרר להמצא העורך זל לשבוע, רולר.ם שמונה רק משלם אני - מאורקטנה
 במכ.רת עוסק הנני ל.הצופה' שנוכף היות בל.לה, מאוחרת שעה ער בבוקרמתשע

הנרלות'.,!
 כ.וע נ.הל הוא נרנשם.ין. של היה.דה מלאכ17דלוו' היתה לא מנדלותמכ.רת

 חמש במשך 'צא .הצופה. נואש. אמר ולא ל.רו, שבאה עבודה כל וקיבלרפוס
QIJWאנל והרב.ע'ת. השל.ש.ת בשנתו ארוכות הפסקות ובשת. אחר.ם בר.לונ.ם 
 .ריו את ה.זקו הדור .ממשכ.ל. כמה פלא. היה אלה קשים בתנא.ם קיומועצם

 אחרים קנא.ם סופרים על-.ר' בע.קר הוהוק מעמרו אולם מוע.לות.בפעולות-עורה
 ומהם וסופר.ם חכמ.ם ממאה .יותר בין כנו. על .הצופה' אתשהעמ.רו

 בעתון שהשתתפו עולם' שם .שראל בספרות להם עשו אשר שברורמהמפורסט.ם
 אחר נחלת...,! ~ר.ם .באו במאמרו ב.ותר הפעיל.ם שמות את ברנשט.יןמעלה

 את בתארו ,49-1917"1(. אל.אסף ה"מ היה הקבועיםהמשתתפ.ם
 על רק לא אל'אסר מלמר בלבבות, שפעמה ההשכלה, רוח הח.ה,רוח
 הראשונה החלוצית הקבוצה חכר. כל של ומחשבתם הלך-רוחם על נם אלאעצמו
 נאמר.קה.,ן הענר'ם הסופריםשל

 ".ריס ~ה מג"ב,,
~DIJnD 

- זל יאי,.  of- Curre~ts "תן"1ג Eliaso~, Herman 

 טאלק ד'ר הח' היב ואחת הלו, 11'דאווער ח'ו דוקטור הח. ....הר1,3כ;', ,ו,,,ן. ק",
 הרד ב5ה'לאדילפ,ה. סבר'ס הח' הרב בי'קא1א. יעל~ן;"האל ד'ר הח. הרב הלו..1'דאווער

 'ווקלי א'" ק;'אורואהן צב' חיט קדו,'ב קל בזב הח. הרג בא,באנ': בורקע;טהאל ד'רהח'
 סא'ר הח' הרג ה'ל.ה. המכוה הורוו'טץ ל'ב 'הודה הח. הבר'ת. בארצות הה'א בעתהח'

 קראמער ה'רן צב' הח' בבא"טאן. ר.;הערץ ב" רח' קראמ7ר, דובער הח' ויל,ראב,;אוו'ץ

 על.אזא1ו והחנם מארק.ס ליב אריה הח' ל'נדיר, 'זרא. הח' פרא;צ'סקא,נשאן
 הרג קמות את רק אוגר .וסא'ר."ה ו.ל. הורז"' גב' והך' איוע;ז"',ן הח'גק,1"יא

 "' הכדן קלם לת"ב ו'בד,, ו.ל, ;אלדג7רן ר1ב7ר ר. 'קרא, קדסו;'1ת דורשהח'
 אדאלף הח' הר' ס;עור' רע' 1'ד'ד, בלבוב באבזר ז.סה ר' החוקר הרבא5רת'
 אלה וא"לאגער דוגער ר' הישיש קחגס והרב 51ר"סען הפא בדת ור אזרראד'ן
 עסריח עורו לפרטן איור .אי אור ,טירק.ה אוססר.ה רוסיה  מארצות דב'ס ככפיס1עד

 .. רציפות' זו'ס מזך ל.י.11 .עמדי היופהלראש

)יי
 גאסר.9ה הא'דיס-)ברים הסופר'ס רמסת על .,, ע' ל, . 1 כ סרסר, קלס, נב,

 במבריח .וחר כחבי הסיפרה ואלה סדו.ז הסתבר היבע'ס.ביזית
 מבא'ד'"

 באותו ושדווקא
 צב. יעקב של שמי אח מבליט היא עבר.ח. היסיח אירי עחע לכל כמעט ה'חהעשור-הינם

 לוי, הירייים הוךייויח טסך עי "גל הספר,ת.ח. בחבירה הסעוייב אחר אמום והיהסיבי,
 ב.,צוסה'. הקבוע'ס מהסשחחי'ם טיבל היהלא

 הסץ5ר'ב רז'מת סמך על ס. ש. באית.,ת ל5)מ'ב חת,סה ס%'לרלפ'ההקוריספיורון'ה
 התענ.ו.ת. ע'ך. באיחה מקיה.'יראל רקיק רבה מיראים, שבת. היא קהבתל וראה גרושטיו.של

 מגך IDT1 הדור מוג'ל' בין 'דורה ה'(ה העגך'ת הקעה לס17 י1רא"ק  קלוגע'ליהי

 אחד בז'קא1ו. הקוב ר'ג1רמ' רג היה פלונטאל גרנארר דיר מספר'דס. ככמר,ההעד
 ה, 5 1 צ ה 7"1 הא'ר51א'ת. העגר'ת ב7ת:;ות ;ס והשתתף בארצוה.הגר'ת צין ח1נב'סראשו;'

 "-ז,. עמ' י,"10()(ן. .,, ,יגן 1 תרל'ב מיינון, ס'1 ,,. ;,'1ן א'.שוק
 1  שלתה אסווה האסוח' תקיפה, א."ה של ,ההשילה' "למ'י' העבר'ח, הזפה ולהב' .ככל,ו
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 כ. הירוב.ם, את ואיחרה הרה1ק'ם את קירבה ברנשט.ין של הטנצחתירו
 שניה שנה בצאת הקוראים .אל העורך ריכר כנאת שקה. )אמתת) ענה ה.תהרוה)

 וזןלהצופה':
1ו

,,ן,
 ממשנא.נ1 1רב.ש . . . החדשה בארץ להצפה שנ.ה שנה כלתה . . ..

 באבו ק"ורו .הצופה לאמר עליו נבאו . . . על.1 שתו סביב אשרומשטינינו
 שפת נטע' בת1כק, לטעת :1.הארץ ולא המקום זה לא כ. .ען .אם . ,.קטף'
 בכל נ" אח.,) בין דרכ) הצופה לו סלל עלי) שעכר) שנ.ם כאשת. . . .קודש
 l'NITp, עוב. וחפץ רצון ולהפ.ק בלבם מכלב למצא 'רע אף מ)שב1תם.ארצות

 לעם הוא לכבוקן, ראש.ת היא. רבה כ. ומטרתו תועלתו הכיר) רבים'ען
 'תרה ומיעית . . קדשנו, בשפת עתי מכתב לו לה.ות האת הארץ ינשב.שראל
,,ן .'" . . לוע: שפת 'שמעז שלא מאחינו אלה בו'מצאו

,:ן
1111 

 ה.ה1ר. הק.ב1ץ היה לארשת-הברית, הרר) אשר האתניים הקיבוצ.ם כלבין
 אמנם נברל1 והנרמנ.ם, האירלנד.ם כנן ק'בוציהמהנר'ם, שאר כל במינו.מ.1חר
 שנמנו או הרק. או התרבות. לרוב השתייכ1 הם אבל הרוב, מן מובניםבהרבה

 רובם באו נאק מלבד ביותך. הגדול הגועי הקיבוץ אז ישולט החברתי המעמדעק
 צירות נמ1רונכל  מיעוט היו היהיר.ם  המהור.ם  הרוב. על נמנו  שבה  מולרתםמארץ
 שאר יתירהן"מזו: כאחת. החרשה ובארץ מוצאם בארצות הקיימות,החיים

 ה.ה1ד. הק'ןיץ לרוב: להעת כלנמר הרוב, בתיך להתבולל שאפיהקיבוצים
 מחלוקי-הרעות ע'1 להעל.ם ברצוננו א.ן כמיעוט. 1להתק"ם להיית רצההמאורגן

 ה.ה1ר.ם בתולרית צ.בור.ים ונושים תקיפים .ח.ד'ם של ההתבוללותוממחשבות
 פעולתם "ת פעלו אשר ומבחוץ, מבפנים )הפירור הפ.רור מכוחות א)באמר.קה,
 שהקיבוץ היא, הבויטת העובדה איה, כל אף עי העם, המוגי לבות עלהמשפיעה
 שכנח בארצות-הקרית האתנ.'ם הק.ב1צים כל ב.1 ה.ח.ר. הנו באמריקההיהגר.
::ן, הטמ.עה.,, רצון את הכר.ע שלוהקינם

 החרבות הקנית של התהליך את ממגים הסיצ'ולורם כך! לירי הביאומה
 האמצעים כלגמי: .אק)לט)ר.:צ.ה', בשם החרשים למהגרים צורותיה 1סי11לוהשלטתה

 לימוד עי-'ר' רק תבוא ישראל ושנאולח העברית השפה עם וכלה מהחילשהעולם
 גער "רו"" אין קגלתי שלא וגמובן אחדות ונ.ב גססך זה לעתון תריק. . . . . ההגריתהקצה
 את ש.בח1 קם מיהלמשטיין. נם ולפעמים מברנשטי'ן מכתבים ה'ו שקבלהי מה כל עמלי,כל

 :,ן' ל. ' נ כ העתון'. של ה,עומה ההכנסה על והתלוננומאמרי
 "ד" ס"קר,י

 גא"ר,קה, דאתנ.,ב ד7'בו?יכ ב, ק, דאג רק; ע, :ד נמקא די"",
 ;רו"עס ע";ישו אנדערע און "דןה1אח,ג1ר,,רגהך.קי,ו,בגלאלשערסאן,

 ימייה ה;:ת;ת הדעה ,ג'ס,ס ,',י(. ,;י~-,"רק, ""אצן, 9אראיין.ק"ן דיא.ן
 ,,ןן .יידן,. השלישי, בחלק ביחורעיין
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קכו החרשה בארץהצופהן.נן

 בהתפתה1ת עיון ה.יה. 1לררכ. לאמר.קה החרש.ם העול.ם מסתנל.םשעל-,ריהם
 אף ה.הורים של ההסתגלות שתהליך לרעת, לנו יראה באמריקה היהור.ה.ש1ב
 בתולרות השג. כחום עוברים קוליס1ר ארבעה אחר.ס. ~'a'Dly מררכ. נשתנההנא

 הכלכלה, בחיי פרטית ליציבות השא.פה באמר.קה: המא1רננת ה.ה1ד'תההת.ישב1ת
 הקה'לת.ים-התרבותיים-הערת.ים, בה.ים עצמאות האמריקאית, בחברהא'נטנרצ'ה
 וקרם התאמה יסור1ת ארבעה העולם. בכל כלל-.שראל עם האחרותושמ.רת

 לקבל אפשר 11 נ.שה סי על החרשה.. בארץ .הצופה מעמור. יפה משתקפ.םאלה
 מאוחר כקיבוץ התערותם וררכ. המורח-אירופאיים המהזרים מח" בה.רהחמ1נה

 החדשה.כארץ
 קלטה אמר.קה מזהיר. ה.ה הגרונה כתקפה הכרית כארצות הכלכל.דמצנ
 א.פוא, פלא. א.ן אליה. הבא מכל מהורים אלפים מאות ובשמחה ברצוןלתוכה

 ודרור. חופש ארץ על הטובה הבשורה את לבשר מיהרו אמר.קה ת1שב'שה'ה1ד.ם
 שנרפסו המכתורם ד.1 רכים ~הר.כוי. דע~נ. ארצות יושנ' לאד.דם ודון,רבה-און
 שלמה הכותבים, אחד אמריקה. של חוק.ה ורוח החמר.ת עצמתה עלב.הצ1פה'

 ומסתם הברית, ארצות לחופ. .ום בכל הטנ'ע'ם את מתאר רז'אלאש.נסקי,ליב

 ובב.טחה:בתהילה

 1ר1ח מקם ר. המאושרה בארצנו .מצא הוה והעצום הרב הממון.וכל
 לשבת המקום ל. צר יאמר, לא לחברו וארם מטובה, ולשבוע מפריהלאכול

 מספר 'נדל וכאשר הטובה, בארצנו חרב הנר.ם ברבות הוא 1נהפ1ךבאמריקה,
 רע, מעוצר נקתד יען ן,ן מה 'ען והצלחתה. אשרה ויפרחו יעלה כן.ושב.ה

 ועובד' ואכריה ארצה, נכברי הם כנענ.ם 1שר.ם. מלכ.ם ממשאומטוהרה
 רב.ם נ1.ם המזן אליה ינהרו ולכן בקרבה ונס.כיה ר1ונ.ה הם הלאארמחה

 ככפר.ה'.,1 ושלנה בע'ר.ה שלם למצא שנה,שנה

 ה.דיע1ת וטור המ.וחר.ם הטכתב.ם נ.ו-יורק. בקרית הצטופפו הבא.ם כללא
 בכל מזרח-א.ר1פאיים יהור.ם של השתקעותם על מספר.ם .שראל' בנבול.חדשית
 על .פרסמו וכבר יניעו אך זה הרה1ק. המערב ומושבות הדרום בער'המרינות,
 מ.11ה.ל.ננ, שם. הם כאשר לבנר.שראל מלרכת .ר ו.ושיט1 וכלכלה מה.האפשר.ות
 ט.פוס.ת: .ר.עה נשלחת ווירנ.נען' 11עסטבפלך

 הער.כ אחת ה.א הנאת עיר החרשה. בארץ הצופה למוץ נברכה.שלזם
 עור זאת בכל אזלם כפורחת עולה מסחרה אבל 11ירנינ.א במר.נתהחרשות

 המעס.ם ואלה במספר. מעט רק בתוכה מושב ישראל בג. מאח.נ1 ח11לא
 זה לפג. ער שלמה. לקהלה התאחרו ולא אחת לאררה הנה ער נאגדולא

 חברה או קהלה לסו 1ל.סר להאהד 1ל.טא פולין בנ. התעוררו .רח.םארבעה
 יל.ר אחר נכבר איש לשו"ב למו לקחו נם פ~ל.1, מנהג פ. על .עקב ב.תכשם

 ,)ב~%ן, ,9 ]1873 תרל'ב אייך, ..נ 4. וליון נ'. שנה ה, פ 1 צ ה ,האמיוראצ'ו!',29
 30.עמ'
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 הכנסת 41ןת ראר.ן. מ.סטר שמו ל.טא במר.נת אשר ש.רווינט נ"שטאטעיר
 וכמנהג וכ". כרת הכל a'wJ לטהרת nllpDT עילם, בית לאבחת )קרקעלהם,

 העיר טיבה כי ויען קדמוניות, ושנ'ם מעולם 'שראל אמונ' שלומ'אבותינו
 מעט אנש.םן,כה ורק .ר.ם )רחבת נרגלה עיר והעיר )למסכר, לפרנסהמאור
 להקש הנ",ם הנרים פולין בנ. לרבים אענד IJnsy לכן ישראל, בג.מאצנו
 41דלערס, מלאכות לבעל. ובפרט החדשה. בארץ )מח.תם פרנסתם אתלסו
 נמצאו אמנם אס אף כי מבקשים הם אשר אח ימצאו ובנקל הנה,לבא
 מעט.ם ,ק אבל האלסייליר. כוללים מסחר.ם ובת' נד)ל.ם סוחר.ם דיבפה
 אלה דבר. בי אקנה פערלערס, והר1נל'ם הרוכלים הקטנ.ם הסוחריםהם
 שכרי. [ה והיה עמי בני מאחינו ירבים תועדת גם ואודי ברצוןיהיו

 א"ר".30 ומוקירומכבדו

 סיטי, קאנואס בוסטון, אלבאני, מפילדלפיה, למערכת נשלחו כאלהידיעות י יי ןן
 ושמצא המרינות, את שסייר מוריע ירושלים משליחי אחר ומביריורק.סיראקיוז
 פ1ל.ן 4ני רובם בע"ב, והמיש.ם 1כמאת.ס מקה.לות, שלש ן ןס.ראקיה הגאת,בעיר
 ..ן, . . . ן ורול,ם וס)רר.ם עש.ר.ם מהן שנ.ם כמה מזה ותושב.ם אורח.ם ול.טא,קטן

 המסחקןהנרול.ם בת. ש.כל הנוראה השרפה לארר מהר חיש D'pelw אנוומש.קאנ)
 סוחרים רק דאללאר, מייאן יכמה יעלה הדיוק תומס, ער נשרפו ייהודיםאשר
 .'.י, . . . . מדי(רפה שלטו  במספר מעטקטנ.ם

 מערבה ההנועה החשת על מקליפורניה המכתב.ם הם 1מענ,נ)ת מרהיבותתופעות
 .שוב ק'ום היה כבר בסארפראנצ.סקו בה. ה.ה)רית ההת"שבות1הנברת
 אשר עפרי מורה של והפשוטות הספורות מהשורות הוהב.. ;חיפוש מימייהור'
 ארץ זל וחו.1נות מראות ע)ל.ם בנ.נה, Diegol [San ~e'a לסאדריאווהניע

 4פיתוחה להשתתף בה, להתאחז התדע קטן יהוד' וקיבוץ והולכת,המתגלית
 בארמתה. עמוקים שרש.םולהכות

 שרות מצער בכסף קנה אשר אחר אמער.קאנ. הנה נקרא האחרון,בוסן
 ביי( )פאסי~יק הגדול הים מבוא לחוף קרוב מפה אנגלית מיל כשלשהרבות
 ןקנל) ב", r~u1 הזה בסקוס 1בח.1 העיר לבנות 1נכ1ן ט.כ כי לדעתוהראה
Insy'אמער.קא )ררום טמורת הברזל שמסילת להם תקוד כבר אשר אחר 
 1.אפאן(.מאיר)פה )ח.נה או.ע ב.ן עמם רוכלת 1לע.ר לפה. .בוא טעקסעסררך

 וזו. ן4מ' iDecember, ., ןוו,י תרל'ן גמלו, ו' ,,, וליון ב'. שנה הציפה.,,
 .תנות א"ו!וט"ן, ד. '. ;ל-'ד' שולחה אמריקה אורות הראווה באורת. יין דוה,לתנובה
 מרלי אנ. ו' ),'ארק'הקר

 יי-.. ,ס' געל, וגרווות', אויר )ן"1[. .ן, ן,ו,;
 קרא בקל 'צא הנא )ס'כ~'ה. אפריקה ;ל )שוגות ר'נר ג.הסן'ד.. במגוג) בר!קט"ןוט

 שלש  בעל  הכסא את פניכם מעל תשליכו אקרא מלאכות כעלי .ועליכם המלאכות:לגעלי
 ,יי!1 ;מ' ל. ' ! ג טוב'. רוב ;ל תתקוו עה אסער.קא ובואו סחטו את ומחייטרסיס

 by .95~ [ם10%(,(1, ,10 ]1871 תרל'כ נרחשת, ט'ו 13, גליון שם, 32.
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קכט החדשה בארץהצופה]סו[

 האחרון ער הראשון, ממקום הררך יתקצרו באשר תה" גויארקדרך
 בת.ם ולבנות נחלה לקנות המונ.ם .1ם .1ם 'נהרו ועתה פה, ררך מיל 900בערך
 יחורים כחמשים פה נמצאו כהיות אשר עד מאח"בי רבים גםובתוכם
 מלפנ.ם ולהעיר החרשה, לע.ר קראו החדשה סאנר.א1ה DW1 נשאים בלח,רובם
 ימים בוא בעת העברה השנה עד והנה נשארה, הישגה סאנריאגאשם

 מארקס מ. הנעלה הנביר בב.ת חברים אחר כאיש כולם התקבצוהנוראים
 וכן בשלום ונכנסו .'רם, מצאה אשר ככל ,התפללו אשנה, בס"דש.ללער,

 ...,, . .'צאו

 המהור.ם 1ורמ. הלבבנת נתעורר, אלו, נאמניה ערו.ות שעל-יסור הרבר,ה.פלא
 .מ. ה.1 ה.מ.ם כ. ש.אף הדבר, היפלא פיסק, כלת. לשטף שהנ.ע1 ערהתנברו
 אשר . . . . סכנה בחניקת בו ה.תה .מ.ם בלב אנ.ות וררך סערה, 1ר1ח נשםקור
 ב.מ' ימ.ם ארחות 1לעב1ר בכפם נפשם לשום ממחשבתם רב.ם להש.ב ר' בוה.ה

 מהנר.ם הרב ההמון כל את להכ.ל בהאנפת מקנם די ה'הן ולא . . . . . nDTDIסערה
 ורב.ם לאמר.קה לעבור למען האלה להערים א.רופא רהבי מכל .נהרואשר

 .,'י, . . . להעב.רס תזרם .ניע אשר ער ~לחכות לשבתמוכרח.פ

 .הצנפה.. למערכת רבם מהורים פנו 11 ת1שב'ם!',בשאלה נעשים הנרים.כיצר
 המעשה את להם 1לה1ר1ת נמ1ר'ם, תושבים להרת '1כ1 ובמה איך להם .להנ'רכד'
 ול'מר בפרוטרוט תשובחו את ברנשט"ן ערך הזאת., בוכות לזכות 'עשוןאשר
 בהשבעות אבל שאלונו..,, בטרם להט נדרש אשר רבים .נם ההתאזרחות צער'את

 הר'מ1קרט'ת הארץ ש'כ1ר1ת הכרו 1'1עצ'ו ברנשט"1 סנ'. לא בלכדפ1רמל.1ת
 העמקו הם החרשים. הבאים קל מבינתם רחוקים הפרש העולם שלוהלך-מחשבתו

 לאחר אפילו תיפתר לא האטר.קא'ת בחברה המהנר של הא'נטנרצ'ה ששאלתהבין
 בעית תתחיל רק או אררבה, האננל.ת. בשפה טובה 'ריעה המהנר לושיקנה

 שהבחנה מענ"ן, האמריקאית. האומה של "ח"ם במסכת ה'הור'ם שלהשתזרותם
 חרש פול.ט' וכמשטר 1אנוש'ח חברתית תעורה בעלת כארץ אמריקה נפש בסנר11

 תכניות לתיכון מעשית כנישה לדבר האחראים על-.ר' נתקבלה לא עולםבהל.כ1ת
 העשרים. המאה בראשית דאמר'קא'ם לח"ם המורח-א'ר1פא"ם המהנר'ם התאמתשל

 נרמז והחברה הכלכלה הכלל.ת, ההפרה בתנא' העצומים שההברל.םבו1רא'
 הקהילתי הסננה היה הטכשול.ם, על להתגבר השכילו לו ואף-על-פ"כן,לכך.
 לבוש קנ.ת .אמר'קנ'וצ'ה', ררש1 האחרונים לנטר'. שונה הבאים בר1ר1תה'הור'
'lTS'"עם נפש' נאופן להורה1ת קרו הראשונים 'פה; ושפה נאים נימוסים של 
 לטפל על-מנת עצמם המהנר.ם על 11.תרו כא'לו האחר1נ.ם המאומצת.הארץ

 "ן-,,י. עמ' December], ,1 ןן;,ן תזליג גקל~, .'ח זן, ג'ון א', ;1ה ;ג,,,
 ל. ' נ כ .האס'נראצ'ון',34
 23, נל'ון 20: עמי iAu~ust. ,23 ]1873 תרל'ג מגחם-אב, י'ט 25, נלי,ן ב', שגה שם,33

 עם, , October] ]16 הרל'נ סוכות,ערב
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דייוו.סקל

 לב .פרר ללא ונפם הה1ר.ם את לחנך נ.סו הראשוניםבבניהם:
בנ.ם.

 מרחקת- תכנית ואת ח'נ1כ.ת למטרה לה תיכנה .הצ1פה'מערכת
 1 האתניים הקיבוציך הכרת ובוניהן בצריה איש'ה, הוקרתהארץ:

 ל.1 ומחולליהן; אמונות.הן השמת, הרתות הכנה אמריקהןאח
 פול.כ. בפעולות המהנר'ם של השתתפותם : למעשה הלכההאמר.קא.ים

 האמר.קא., הר.פובל.קה צמ.חת ראשית עם ה.ה1ר. ה.חוסקשירת
 כ.ארצנר. באמר.קה, רוחנית הזר11וות ל"ר. המהורים אתלהביא

 הי של הרוחנ.ים מרר.כי1 הר1ר. משכילי בין הרווחת ה.תה 11רעה
 איליה שנם העוברה מן כך על למר.ם אנו הראשון.א.ר1פאי

 אמר.ק על ספר.ם נם ב.הצופה', למאמר.הם נוסף ח.ברו,.הלמשט"ן
 ש.צא ה, ק . ר מ א 1 ה . נ מ 1 ר א.ל.ה. של ח.ב1ר1 חצ.1מנהנ.ה.
 והר הברית, מכנס.1ת קצרה נ.ו;רפ.ה הבר.ת, ארצות ליטובמקרש
 , מכיל הספר .'. . . שמה ה.ה1ר.ם ח.י ועל האמריקנ' עם ח.יעל
 הת.ישב1תכ על ה'כטור.ח סקירה בארצות-הברית, ומר.נה מרתה כלשל

 1ס~כ אנ.ות ל (Q'U-S לאמריקה ללנת וסורה-דרךנאמר.קה.
 לאמריקה(.', להורהמתכ1ננ.ם

 ארצ1ה ים. דברי על ספר לעבר.ת ת.רנםיהלמשט.ין
1~DDפו עד ומניע הראשומח, ההתי'שבויות בתקופת ביחור מחרכו 

 ההקרמו ברבר' השמונה-עשרה. המאה בתח.לת לניו-יורקהאננל.ם
 באמר', הרוחנית ההשתרשות שאלת לנב' חבריו 'חס אח יםיהלמשט"1

 'שב לא אשר רבים נמצאו הברית ארצות 'ושב' אחינו.כ.ן
 על.1 'ושבים הם אשר הארץ 'מ' מדבר. מה ער 'רעו ולאהארץ,
 , 1לתרנם להעתיק ארצנו. 'מ' מרבר' קיצור בעבורםלהעתיק
 עי כ' . . . . . . . עבר לשפת הארץ, בשפת 1נדפס1 שכתבוה'מ.ם
 הנרול,ם את 1לה1ק'ר להעריך וירע ארצו, את .אהבהזאת
 1ל1 לנאון להיות הארץ והצל.חה נדלה .רם על אשרוהשם,

הארצות'.י,

 נ'ורנ' .תולדות על מאמרים העורכים הכנ.ס1 ;1פ1ב.הצ1פה'
 ורר מנהגיהם ,המורמנים-אמדנתם )15וט5"1(' הקוטים',תולדות

 1874(, ,ברלין, ה, יק ר ואס רומניה הורוויץ, ליב 'הדה אהרן6י

 ח חלק הברית ארצות ימי רבדי "למששץ מררם37
1893.) 

 דלקו: הסדר לפי דן~
 והט 153, עמ' , ecelsber[U ,29 ]1871 תעיב טבח. ," 20. נלין א'שנה
 lSTYJ 2%. ;[Plovember תרל'1 טרחשוה כ'ח 41, גליון ב',שנה
 י5טשט"[. ]23 תול"ר מנחם-אב, "ט 5קגלית
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קלא החרשה בארץהצעה ן].ו

 העלם של בר)מ) עמדו אשר )פ)ליט.ות הברת.ות לשאלות ניתסו מי]ודתrDIWn-לב
 תקופה כאותה אשר I(lux (Klu (Klan .הקל)קלוקסים' על חיאיךהאטר.קאי.

 המחוקק.ם טעה. הראש)ו:,' בכרך הופיע הכישים, ער בעיקר שנאתם.נהרכ[ה
 הבט.ח כאשר .תירה בהתמרה מרונ. נבחנ) ובוואשיעטון במרימתבערים,
 ארצות נשיא של הבח.ר)ת לקראת הענינים התפתחות הראשון.,. בנליותברנשטין
 נראנט יול.ס.מ של )נצחונו רבים, עמור.ם מילאה 1872 בשנתהברית

Grant]3. [Ulysses ה'קרה..וי ארצנו .שלום לדורש. רב נדת גרמה 
 עצמה. בפג. שאלה היתה באמריקה 'שראל בנ' של ה')חס'ן שלשלתקב.עת

 בספרי-  המדינות. בערכאות  וטמון עיירות, מאוח  על-פני  מפזור היה ד,מקור'דדומר
 על יותר .רעו האמריקא.ם שהה.סטוריונ.ם היתה החזש:אה ובז'. משפחחיטתולרה
אברהם.

 יצתי
 הם. בימ.הם יורשי,מורשתם, ניניהם. על מאשר התנ"ך ים. של ויעקב

 נעשהה אמריקה', בצפון היהודים של .הת,ישבזתם זה. במקצוע ההלוצ.ההעבורה
 ראש ,  Charles] .י  Daly1 דיילי פ. טשארלמ קתולי. על-ירי  2נ15.בע.נת

 ניו-'ורק.!' של court] Pleas [Common הע'ר)נ' בבית-המשפטהשופטים
 אמריקה בר' לראשונ' ה.הוד'ם את המחבר קשר שבו כר"לי, בר-סמכא שלמחקרו

 י.ו.ר' .ן,; ,, גד'ן-)היבון רב עוג, 'סיא ןןןיי"ס-בןרות"ס גק.י'.ו'ןדמה;)"1
 ;ל מעש.ס י'ס'ס-;';ור גאותן גרו-'ורק הס;ורסס י"ו.,ב.קא' י;1.ט "סלון,,ן(((זן'
 מיחשון, י'1 ,,, )לצן א'. שנה 7"1. ושבה. גמליה המהין, ;עלהיו,.ס,קה

 ,(ו. עמ' , ויותן(,0אן ,,ן11ו,ן תרל'"
 ,ו,-ו,!. עמ' IsizI ,, ,~November תר..) ידהשון, ו' ,,, ג'ון ג', קיד ;ס,ן,
 מררת קל בג'ת.קוגחך'ס ו)ן'ן ס"ורסס עורך.ד'ן ר"ל' ה'ך לש.;; ;)תן)ה קודם!,
 גס.. וה. נסקן.; רב'ס ח,גור'ס וח'בר ה)'ו.'.רק,,ס המ;5ס'ב בתולדות התמחה הוא)'ו-'ירק.

 ה'ה)ר.ס על מחקרן שנה. ,a'ya'H קרוב האמר'קא'ת' הן'א)ור"'ת ,קחגדה )ק'א ;'משבן
 לכביר נ'י..ירק מד.נת ראי של יסלא.מקים בתיר דיל.  ישא סהד!אה יתפתחגאסר'קה

 ולצאת לבוא במקים 11,י. לאפריל, ב-יי בן'...ורק ה'ה,ר' ג.ה.ה.תימ.ב יל הימ'י,ס.)בל
 ה'היך.ם תילך,ת על מק."ה סך.רה לפח 11 בהורמו,ת השתמש גילסא, חיבך ברבר. ח,גח, 'ר'אח

 הך.ס היו ןאסר'קא,ת. החגרה גחי האורוי' סך)סב את .להאר ש)ה ס"ת'ס במוךגאיר.קה
 ביררה Jewish ב-Tilnes- ש)ה גחתה )דיסה ההרגאה ריאל",. לדרצאת)רב.ב

 June ,,, ב- י1ימך .[וי( .,י1 ."" ,וי  קק ),(,-,,ר lay~1, ..ן ס-יורי מהלדמ;ן'ן,
 ,ו,). בייח יתע גריתן ;זך!; סס..ב מאסר ה,ס.ף ר"ל, .ן"( ,,, .קק ו.1,-,,,!,,1

 שהטע חלון' במחקר והךבלה "רב'ין', ,היסר רא;יו'ס יקורוח יל  ;נתגססה 1געברה

 ג7גיס לליל ה'היר'בא"
 באשי

 בשנת החדש. בעולם תולדות'הס וגבת'גת ותעודות חוסר
 השו"" ;ל הסלסר'ס ה;"';, באיר'קק', ,ה'בסור'ה ה'הוד'ת ה.חגרה וקאר,)ך סא;ר,,,ן,
 על דראש.ן הספר ת,לדות אלה גק;תס. אחר' מיל" והוא לאור. סחקר'1 אח ש'ו!'אד"ל'

 the ,1 '",7 "' ע"1: קת.ל'. י.יך' עי-'י' ק)סתג באסר'קךד'יור'ס
~ettletizenf  

 ("ז
 hlax .נ ,Charles Kobler" .ק :Daly ג Tribute "ן his יס. עתו  ,"ו0ץ(,.,ן s,  A'orsh)Edited, Anseric ווי h'otes [("" Appendices )ל ~Kohler 5. Yvla"(א(
189922. Septealber 21. "0. LXV, vol. Hebrew, Ameriean hYemory", 

611-612-pp. 
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 ]'ח[ן1ר"וויסקלב

 על-ידי בתשואות נתקבל וטיהורים, כאמר.קא.ם ותרומות.הם מ.דותיהם עלוהצביע
 קפצה היסטור.-DTTD', חומר שביקשה .הצופה., מערכת היהור..הצ.בור
 שסופרי ביראי בהמשכ.ם.', והרפ.כתו לעברית ההומר את ת.רנמה 11, מציאהעל

 עירנו מושבי ונכבד 'קר .כחלק שה.הור.ם ד.ילי, של מהערכתו ההלהבו.הצופה'
 מסהר אח ולהרח.ב להגריל לרומם ונפלאות נרולותפעלו

~wly1 
 והצלחת ואשרת

 העמ.קה ורבר.ו ברנשט.ין של מנמתם אבל הזאת'. והעש.רה הגדולה עירנויושב.
 כטילדת, לאמריקה ~QalJ ואת נשסהם את דמדנדיס, את לדבר רצו הם .ותר.לחדור
 מאות משת' .ותקן הנאת .בעיר ש.שבו ה.הוד.ם של 'aoln על IJWT חזרוולפיכך

 והעת.1 והקורות בארצנו היהור.ם .תולדות תפארת ה.א ונאתשנים..
 עכרו אשר

 לבני ,ה.מ.ם דברי בספר לזכרין אותם לחוק ראו.ם אלה ודבריועליהם,
 .'." . . .ישראל

 כפ' העדתיים-התיות"ם, והמפעל.ם דקה.לת.ים הח"מ של שלמהתמונה

 .הצופה'. עמוד' מתוך מתקבלת איננה המזרח-א'רופא"ם. המהנר'ם בהםשהשתתפו

 1א'נפורמצ'ה. מקורות על שלטה לא כסיבן, המערכת, 'ד מקיטעות: הןה'ד'עות

 לסונים לב שט.מ כשאנו ביחור וגדול. כולל לחשבון מצטרפים רבים פרטיםאולם
nfJlwnועדה, מברה ח" ב.ב'ת'. העזובים עם משפחה קשר. אלה: פרטים של 

 תיאור [הןרורש דשיהן וד'נוך. תרבות ספרות, ותכניות הר'פורמה עדההתניננות
 : [ןןוסיכום.

 חשובות ,ןנות הן להלן, שנסקור החברתית, ההסתגלות של הסעיפ.םשאר

 ומשפחות, לבק'ת הפרדת על המספר הראשון, הסעיף אבל ההנ'רה, שלבסוצ'ולוניה

 משפחות שש.למו מראש, הבלח.-משוער המח.ר הוא ב.ותר, המעצ.בהוא

 (a'w רועות. , משפחות של החיות דתעירית לאמריקה. כניסה דמי בתורא.ן-ספור

 שנשמרו משבלי-ים, פני על קריאתן השולמית ואמהות לנבילם, שבו שלא בניםעגונות,
 בתולדות רנה פרשה מהוות שנ.ם, יובל במשך והאיר.ת העבר.ת העתונותבעמור.
 מכל הנירות נ.רור.ם יותר שראתה סאה אותה - התשע-עשרה במאההיהור.ם

 בצורת .ה14פה. בטור. מתבלטת 11 פרשה ראש.ת לפ,.'ה.' דאמשיתדדיססוריה

 רוח' קשת .אשה היא שהכותבת ב.ן היא אחר סגנונם ותחנונים. טכתב.םמורעות,

 בני ש.את שבוע אם או Rock, Little ב-,Arkansar בעלה אתדדורשת
 נדתמדה עלה מכתבים אחר' עיקבו העתון קורא' בסאן-פראנציסקו.,י מכקשת'אנ.

 'ל.ר קורא[[[אחר,. הנפרר.ם. את להדביק l~ry קרובות ולעתיםמ.וחרת,
 מולדתו, יושבתוץיר אחת, ענונה של בעלה את מצא בקליוולאנר, שנרמאר'אמפאל,

 העתון.', באמצעות דוא נם מה.רה .ריעה לה ושלר ב.הצופה' שהופ.ע התיאור פ'על

ן[[ן IAPril 4י ";,ן תרל.ב נ'קן, ב-ד ,צא הוינ~ן ן"אסד,.

 ן קם. המגדגת, ;, ההקדחה סרבך,,.
 ,,: ay' ,(""11נן, ,,ן 1STZJ תדל'ב שבט. ג'ו ,, )לתן ב', שיך .דצו1ה'. ע.,ן:,,
 ,ן ן,ו,ן תרקב נסר, "ח ,י, ג'ון א'. ;יה,, ן ן "י. עמ' IAugust, ,,י ]!,,י תדל'ב מנחס-אב. .'ג .!,נל.~ן

~IDecember 
ן !,ן. עמ'
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קלו החרשה בארץהצופה],ט[
 אחר. מאורע השתלשלות את מביעות נפרדים בנלאות שהופיעו כוהר1תשת,

 שטחה'.,' הבנ.ם .אם והשני: רחמה.: לא .אםהאחר:
 ררש.ם מהור.ב למצוא ב1רר.ם לקוראים שא.פשרו הראש.1ת הס.ב1תאחת
 שלאחר-כך בשנ.ם מ.רה באותה הצל.ח שלא רבר - כלל. ת.א1ר פי עלאפילו

 יותר, קטנה היתה השבעים בשנות בארצות.הברית היהודית שההתיישבות היא-
 הות נוח 1re. 1.ת.רה .ותר. )מלוכדת מאורגנת המקומית הקה.לה דיתה)לפיכך

 מצא כ. חברה, באותה להקלט .ה1ר.ת, לחברה שטקק השרה-א.ר1פא., למדגרלו
 סרר אותו הישן'. ב"בית שעזב חברתית-יהודית תכנית אותה בארצות-הבריתגם

 אמר.קה. בער. פנו אשר ובכל הלכו אשר בכל החרש.ם הבא.ם הנהרוחברתי-פנ.מ.
 ואף אבות.הם ממנהג' ש.נו )לא .הורים ברובעים להם ס.ררו ר.רות.הםאת
 רב. הח.יר כותב האלה', במבואות א.ש .עבור .1כ. בלשונם. או בשמ1ת.הםלא
 בעיר הוא כאלו ירמה .בע.נ.ו ניר.1רק. בס.ראקיוו, בב.ק1רו שניאורסון צב.ח.ים
 שבל.טא'.,,קטנה

 ב.ת-כנסת וקם נוסר חרש. במושב מנ.ן התקבץ אך בארצות-מ1לרתם,כמנהגם
 ארבע-עשרה רק בה ש.שב) עיירה למשל, נ.ר.ורק, בנ.1בורנ, ולתפילה.לתגרה
 1.נמרו בג.-העיר I~DMJ המוערים שבימי הערה ש.ץ מור.ע פולין. מ.1צא.משפרת
 בררך-כלל זכו לא כאלו עיירות .ושבי .'.,, . . . תפלה ב.ת לסו לבנותאומר
 לא הנדגלות הערגת אבל ובש"ץ. בשו"ב ושמרו בעל.-שם 1למל1מר.םלרבנ.ם
 המבוססות והר.פ1רמיות השמרנ.ות הערגת כמעש. לעשות יכלו הן בכך.הסתפקו
 להשתקע על-מנח מא.ר1פה חשוב רב של בואו ל.ם. מעבר רבניה) אתוהב.או

 בש.קאנע שלום .אוהב. קיק פרנסי הקה.לה. בח.י נרגל מאורע ה.הבאמריקה
 .אוהב. חברה .אנחנו ב.הצ1פיד: מ.ר ופ.רסמ1 נאותם רגש על להבל.נ .כלולא

 . . . . משכנותיו לתנך ברכה דב.אנ1 פ)ל.ן .ל.ר' מאר.אמפאהלער ביהכ"נשל1ם'
 ארצנו, כמנהו להרב הטניע הכנסה עם כ.א1ת שכ.ר1ת הנ"ל להרב נ1תנ.ם)אנחנו
 .'.,, . . . . תעורה בטכתבי והן פה בשאלת הן אל.) לפנות איש כלרוכל

 יו. ,!-,ו: DV' ,[י[נ[. י 4תן ,.י )וזו תדל'א תסו:. ח' ,-,, 1ל.))1ת "ס.ז,
 הראדון. הסנ"ג גרף מרגד') לראות ארוד אל) אסתת ,סוגת מדח 7בדנו""ן גסה;ד

 קם הצחות לכל א) סאו קלו האדרעססא י)ד7ת)ו לא .סד~ע הנוהגת: "ת סונ'ח ד"אגו
 נ;'ר)1.. ה'ו'ל יאחד" מסן'7 נאחר אנ)ל'ת גש"ת הדגר'ס את העתקו) או ג'הקר

 נפ' הראשון, ברם במלאנתס ועסקו ונד'ן גדת שגתות'הם את לשבות )ך;1 ה'ה)ד'סרונ
 הסה1ר'ס. של הרוחן"ס הח"מ ;ל ה'ד',)ת מור'ע' בל אס נ' ז)'אודס)ן. רק לאקה;'דו
 לב'ת- le1a1 שהנע מקדה ד)וצר'ס. שנ)'הס של הח"מ לסרר' ל75מ'ס ny~Ttn [והתנהגות
oDwDn'המ'ת~ד'סט'ס מגת בחגדת-גנבה סעפה ה;בד.ג. הק)רא'ס לתשומת-לנ הונא ה;'דונ 

 התג'עה )'סוק ת"'לתס. בשעת לנס מפר'ע'ס "הס א' ב"ס הי)גד'ס ה'ה)ד'ס אתשהאש'פה
 כך ;י-'ד' ל,))7 להם אסוך א' בסס בסלאגתם לעסוק ל'הור'ס שסותר א"ע מאוד:yD,,-ן

 Allgustl תרל'א מ)תס-אג. נ.ד ז. )לטן שם. ;"ן גדע. ננו ,א ה'הוד'0 אחר'ס. ק,גס~הן'הפ

 5י. עמ' October]. ,סי ]73"1 תרל'ב מרחשון, ט'ו ינ, גליון שם.49
 56נ, עמ' IFebruary. ,1נ ]873] חרל'נ שרט, כ'ך י4. נעיון ב', שגה50

~pnD 
 מקיף
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דייוויס

 המ,רה-א'רופא.ח השכבה של הרוחנית במערכה ב.1תר הניכרתההתקרמ1ת

 של במדדד,העיר הנד,ל" המדרש "בית ול בחדש בנינו בחנוכת בימז' ליד'בא"
 באותו מתח.לות אמר.קה יהר1ת בח" הא1רת1ר1כס. הורם ח1לר1תנ.ריורק.
.~er-i-ננד ההיפה קולות נשמעו ה1ר1ל. המדרש .ב.ת במת מעלפרק 

 התעוררות-הךבבות שם ונראתה השמרנות כלפי זלוולים דבריהריפורמה,
 החרש המושר של כתל.ו בין הקה.ל,ת. וכיבוש עצמאיים מפעליםלקראת
 מיותר דשי מחנה השנים במרוצת ויצרו עוז יבשו הכוחות,התךכדו
 על הךרש, הבנין עם בקשר ב.הצופה' שנרפסו התה.לה מאמריונפרר.
 עתירו תחושת משום בהם ,ש לו, שנצטרפה העדה והתלהבות היצירהחדוות
 האועחור1כסית ב.הר1ת המעורר ותפקירו המרכז. 1מק1מ1 שרול. המררש .ביתשל

 ,ן הבאה.,, התפחח1תהבתקופת
 בעיירות "ו הנרגלות בערים שקמו ב.ן למעלה. הנ,כר.ם אלה כנןבתרכנסת

 הזדהה ברנשט"1 האורתור1כס.ת. לתנועה לוקאל"ס מרכו.-תנופה ה.1והבינונ.1ת,
 או רב לשל פתוח ה.ה עתונו 1מטר1ת.ו. רעותיו החדש, הורם עם נפשו נימיבכל

 ובעל.הם הריפורמה,ן ראש. על מר.-לבו את לשפנך רצה אשר משכיל,בעל-ב.ת
 כמה וכספ.ת. מוסרית תמ.כה מק1ר1ת כמה כך בשל להקר.ב מכן ה.ה1ה1א

 .ר.הם גת קפצו א.לףהכסף. על מקובלת ה.תה שרעתם הר.פ1רמ.ם,מהרבנ.ם
 לקולה ?ה .הצופרי והקיצונ.יס. הע1קצ.ם מאמריו כגלל מסגו השפעתם אתומנעו

 קורות לדו~שי חשיבותו עויה זו מנקורת-מבט האורתודוכסית. התנועה שלושופרה
 a~rn י4ל הראשון הע1למ. כל.-מבטאו היה ש.הצופה' מפג. יותר, עורהומן

,,ן בארצות-הבר.ת.הא1רתור1כס'
 נבטיה תומי עדיין הריפורמה היתה השבעים, שנות ראש'ת של השניםבאותן
 עם קשמית תנועה .צ.רת ברבר נמורה להחלטה המחקנ.ם הנ.עו טרם1נכי1נות'ה.

 ה"'סטור.ת- האסכולה מעל להבדל 11י.1 מאיר .צחק החל.ט טרם מיוחד:מנגנון
 א.ינהורן רוה של ק'צונ.1תם לצר תטה הר.פ1רמה ררך אם הנברר טרםהשמרנ.ת;
 anllanlll. ליל'נטאל ומאכס 11ייו. של מח.נ1תם לצד או ום'עתם, הירש1שמ1אל

 ר.בוי ,ןעם ההמונ.ם על.ה נשטפו טרם ררכה. את ירעה מאירך,הא1רת1ר1כס.ה,
 במשך הערת.ץם. ענ.נ.הם מהלך על האנרכ.ה השתלטה טרם 1רר.ש1ת.הם;מנהנ.הם
 הרת. לנרם ונעשתה המלך לררך .צאה הר.פורמה פיה. על הקערה נהפכה שנ.ם,עשר
 הש"מ המהקם של הדת' הזרם נשאר" והאורתודוכס.ה הלבכות, את ושתוכשהחוק

,ן ער בכנרך שנה ארבעים עברו הגרוןות. הערים שע הירודותבשכונות
 חובר. 4ד" גרמן. בארצית.הגדית ;ה.ש~ב הלבתיה בבעיות מקדורות 1תשונות. .";".ות;ל

 וחשבות שא,ןת אלווש"יין, ד. י. לדו1מ", ועיין נולל'ס ,nl1'pD a'7QHQ 1שג "" ;ודמו";'5
 ,ןב,הצופה'. נמצא 11 חשובה לעבודה מקירי חומר י338-35(. עמ' כנ.ל,באמריקא,

 עיין, עכזם.. חלת .עיד ה'תה 1בש.קאנו בניו-י,רק רכנ'ם מספר בה שדנו השאלותאחת

 Novemb~r 1.!ן תדל.1 אדר. ט.1 גחלו, ו' "דחסן. ג'" ,,, ,,. ,,. 1ל.111" ב..עי"
 ,ין1,73

~la[ch 
 ן 359-370. ,29-*29; "ז7-2זDeceniber 'DY ;2], ף ;872י

 .,,. October '"1], ,! ותוין "יי,ן "שן". י"; ;יג ,י, ייזון ,ס. ג."יי. ;,.ןו;
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קלה החדשה בארץהצופה]כא[

 .ונם הר.פורמה כנזר בתקיפות לעטור שוב 'כלה המאורגנתשהא1רת1ר1כס'ה
 בשנות ב.הצופה' הראשונה בפעם ~TyDWJ וההתקפות הטענות אותן על חורהא[

 הוא שהעת.ר בכלל, 1האורתורוכסיה .הצופה., ע1רנ' ה'1 באמונתםמונקים
 על ברנשט"ן כותב ל1'. נורע .לאשלהם.

~DTD 
 מנמת על שכתב ר'פורמי

 עירני בפה הכתרבית .שראל אמ1נ.שלים. קהלות במספר מעט.ם רק הם רפורטר קה.לות .כ. אננל., י1מ. בעתוןהר.פ1רמה
 במעמרם, בטוה.ם בשנה'. שנה מד.

 .הק1נפירמאש.ן לטקס ללעס בארץ.; .המחרש.ם את לחרף האורתורוכס.ם.כלו
 רעדת הר.פ1רמ. הרב נ'ו1פ' את לקבל ט.הט.ר': ומעש, צירמאנ. רקןשהואן
 לו הר1מ.ם 1מפ. מפ.הו לא .כ. בפומב. ולהצה.ר באהבה מטהףם. ק. ..עמניאל.
 השואפ.ם קורש שבת .ום מהלל. את לגרף אמר.קה.: .ה1ר. לכל 1רת אט1נהתצא

 ט.לה בהלכות השתקנים הרבנ.ם היתר. ננד להתריע בשבוע; א' ב.1םלהט.רו
 הר.פורמ.ם ה.ו ולשנ.נה למשל ב.שראל'. י,ב1 .לא שכמותם ולהתפלל1ערי1ת,

 1ב.11, היתול של1בפרור.ות
 הארץ: מן 1להעב.רם להשכ.חם האירתורוכס.ם חשבי

 1.ריהם , תיעלת אך למצא נפעמו לביתם , תגדלנה קץ א.ן ער הרבנ.ם.נפשות
 אולת'.7' ולהרבות אמנה לגרש , הפעלנה נד1ל1ה אךבכתב

 ל.ר' תכ.אנה לא וננ1ת ~DT' של שמל.צ1ת הכ.נו הא1רת1ר1כס' ב,רםהנא1ר.ם
 בלבד הר.פירטה שלא הבח.נ1 שבהם 1רואךמצ.א1ת באמר.קה, הרר' ק.ב1ץבנ.ן

 יאוש  התקפה של ברגע בעם. שר11הה התרב1ת.ה-הרוחנ,ה לאדישותאשמה
 רובם החרשה. הארץ יושבי ישראל בני אח.נו כ. מאתנו נכתר .לא ברנשט.ין:כתב
 ודבר. . . . . ועושר  הון ולאסוף רכוש לרכוש DYS3 אל רק  ולבבם עינםככילם
 בספר רק לא כי עמנו סופרי ירעון למען אולם למותר, רק  להר ישראל וחכמתתירה
 בכל הכתובים ישראל ספרי נם וכי החרש העולם עש.רי יחפוצו לא לברעבר
 ספר.ה אף היתה לא ניו-יורק  כוון בעיר ,, בו.. חפץ  א.ן וכרכר לזרא, להםלשון
 .מכללה היתה פ.לרלפיה בעיר ונפלו: קמו להוצאה-סברים וחברות אחת.הורית

 1ה1לכת. nPDIJ יאסר-וב, מרכוס של ום-גהלתו ליסר יצחק של מיסוריהרמב'ם.,
 עבר.ח ספר.ה נפתחה כאשר באופק נראה ראשונה תרבית'ת פעולה שלשב.ב
 עדה של רבה אדלר, שמואל דיר בנ.1-'ורק. עמנואל בערת ריפ1רמ', בה.כלדווקא
 בג.-.שראל לתפארת שיבנה לרבנ.ם .לבית-טררש אבן-פ.נה תה.ה שהספריה הבט.ח,1

 בעל.- של 1טהבטחית.הם מנבואות.הם נתרשמו לא האורתורוכס.ם אבלבאמר.קה.
 הוצעה [ה בפרק-ומן רבן. ב.ת של ~niplyn אם כי ראנ1, לרבנ.ם לאהר.פורמה.

 . הייי: ל5. ;ין,'

 ס"ס-א3 ה ,י, )ליין "י: ;ס'  ?)"]1, ,,ו ,יזה תיל.ב ~rlo. נ' ו,, )ל,1: נ',שיה
ן,

-IAugusc 
'ay :ו קרל.ו סיגיה, 7ךב ,ז' )ל'11 ,ז,-,,ן"( ,(October  'ה .,י; ימ(; 

 א"ר. ח' ,,  וליין ג'. ")ה ,,: עמ' August], ,,י ייזר "רל"א אליל, חירש ראש ,. ול'.1א',
 י,,,,,רל.ג

 ב'ך ,,, )ל.ון י,יןייי: עמ'  ,"יין. י, "'.1 3'ס י,: )ליון May '"? .:,1~, ,וי
 "ר. iFebruary  , 'aY .,, (TBTS חיל.)יג",
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דייו:.סקלו

 שהתקש: חכנ,ת - העברים' לילרי מ.יחרים ספר .בתי ל"סיד הראשונההתכנית
 לדרך בכנור שדוציאוד ער יום, טאותו דחל שנד, כשבעים דאירתידיכסיםבד

 באמר.קה קטנ,ף' .יש.יות של הקמתן את שהכריח החברתלהתרבות. המצעהמלך.
 והמטפל.ם תרל,נ,, בשנת ל.הצופה. במכתב noTJ האירתידוככ.ה טעם,לפ,

 ב.ת- '4טרת החתם. על בי לבוא .כול.ם היי הוה כ.ום אלהבמוסרת
 מלדתערכ .שראל, .לר. את לשמיר רק לא היא: כפילה המ.וחרהספר
 מנהג' את בלבם,ן .לנטוע גס אם כ' ממעשיהם., וילמדו נכרים,בילדי
 למען 'לרותם ומשחרית מנער חנך יר. על וה,הר:ת היהור.ם יתירת'שראל
 בנ' ילד. קפ. האמרה תורת עיר תהיה ולא וש.בה. ,קנה ער מהם יסורולא

 עמם'.64,ן בל ולבם ולחוץ השפה מן מלזמרה אנשים כתורת רקישראל

ן
 הרושת ".רן. ובכל עת בכל עם-ישראל את ל,כדד אשר האחדות הרגשת
 במרוצת אטנם, אמריקה. יהר. בתוך יפעחה במליא בטהרה נתגלתהכלל-.שראל,

 nlaR; לחישת אחריהם, ובנ.הם המהנר.ם, של האדכה עביתות והלכי רפיהשנים

 נ.רחי; ההדות צרכ' אח.ם. לסבל האחר.ות חבל. בלב:ת.הם חוקי בנמן בואולם
 מ.ר. נענו ה.הוריםצרב.

 העשר.ם. כבמאה התשע-עשרה, במאה באמר.קה האננלר.הור.תהעתונות
 בעניני בארצות-הבריח  היהוריס של הרציני עיסוקם על וגליון גליון בכלמוכיחה
 - מהגרים בשביל סהנרים של עתונם החי[1ה', בארץ 1.הצופה תפוצותיו, בכלהעם
 המתרחש ~ל חבל, במלוא יהיהרוח היהור.ם על 'ריעית וכמה. כמה אחתעל

 ב.דצופה'. מקים להן מצאו הקרם', ב,ארצות אי בהוננר.ה ב.אפאן, אובא.טל,ה
 מיהרו ומקומביה מרוסיה הכחכים מיד; באמריקה נשמעו באירופה הרריפותהדי

 על.הן.,, רשימיתיהם אתלשליח
 על ראשי תפקר למלא הראשונה כפעם אמריקה  יהרות  זכתה השנ'םבאותן

  מעשי  ר,מנ'ד. .הזרי  למען דדשיבות פעילותיה בגלל דע:למ.ת היהוד.תהבמה
 מטעם  בזומניה היהורי  הקונסיל  Benjamin], .ו 01(101ן(? IDTW'D פ.בנימין
 לשם באמריקה"  בני-ישראל של .וועד-הצירים ותכביוח  ארצות-הברית,ממשלח
 הנתנה.,, הערכתם את יק'בל: הכתב על היעלו רימנ.ה. נדכאי שאלתפתרון

 , י,,-,,ו' NIarch 'Dy], ,,! ;,יחי תדל'נ אדד כ'ס ,,. ;ל,11 ;ס.,,
 אדר כ'ח 5,9, נליינית ב', שנה המערכית', כרוסיה אחב" מצב דהר .על לדוגמא, ע..ן55

 שם, פמינסק, והקורוספורוציה 68-ז5: 60. עמ' h'Iarcll], 8 4ח" ,5נ ]1872 שני ארר ו'ראשון,
 ן . 59. עמ' 8,גליון

 .כת מגון מעמר הקורא'ם. את ועניינו דכותביכ את העסיקו מרתותים מאורעותנם
 הרוסיים, הזיקים להם שהתירו כטה עד והיו, שדתייהדו רימ,ם של קיבוץ איתיהסומאטניקים',

 נמסד: בה ב";ט.5טרסב:ד;, דן.א:;ר5,ד חברת ;ל האספה לאחר ת.בך ה:פ.ע היהדה. סוהריל5,

 הרל.כ uaw~ טעו 3, נעיין כ', שנה עין: כת. אותה של ומנהגיה חולדותיה עלהיר.עות
 ilanuary. ,26 ,8721נ .קת18-19
 ב'חור, עיין56

 6"1 נטחן %! 15;ז"ותא"ינן  :  Persecutions; Recent  'Their  :  5(יט%"(1י
Margalith,hr. 7). 1/  "חןcller Cyrus 1srz)- York, (h'elv Plrcecc'o:'  cheir [or 
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קלו החדשה בארץהצופהוכנ[

 הטבה.ר.ם חרש.ם, קו.-אור טחנל.ם 1572(, מ.ולי, )החל .הצופת' עמודימתוך
 במחלקות סתתות פרש.ות כמה על .~תר מר1.קת .ריעה לנו ונותנים התמונהאת
 מחולל, וב.ן לאמר.קה המונית להנ'רה תכנ.תו תומכ. ב.ן מתננר.1, וג.ן TD1t'Dג.ן

 ה'הור'ת הה.סטוריה של בפרספקט.בה לארץ-ישראל. טא~רעת הנירה שלהרעיון
 .ש בזמננו, בארץ-ישראל עצמא.ת עברית מרינה של והקמתה :niws מיליוןוחצ. ארבע של לקהילה האמר.קא.ת ה.הרוח של התרחבותה ~לאור האחרונ.םבדורות
 לארץ- או לאמר.קה ונררפ'ם פל'ט.ם של ההנ'רה הפנ.ת בשאלת ~ה ראשוןבוויכוח
 מ,וחר. ענ.1'שראל

 1557 בשנת הקשות הרר.פות היו מרומניה המונ.ת להתרה התכופיםהנ~רמ.ם

 שרצה הברית, ארצות נש.א נראנט, על השפ.עו באמריקה ה.הור.ם רוריואילך.
 לטפל יוכל יהור. שרי~קא חשב הוא רומנ.ה. ,הוד. לע,רת .דו אתלהוש.ט
 בנ.מ.ן ארצות-הברית. ממשלת בשם ל.בנ.-רתו' הנועזת החמורותכשאלות
 השב לכתחילה ISTO. ב.ונ.. בבוקארשט כקונסול למשרתו או נתמנהפ.שוטו
 וכו.1ת. ש.11י~ן ל.הור'ם לתת ברומנ.ה השלטונות על להשפיע ש.צל,חפ.שוט1
 את ראה יהוא השררה אוש. של האמת. רצתם לו נתברר ח.ש-מהראילם
 הוא רומנ.ה. ל.הרות וה.ח.ר' היסורי ~כפתרון כצו-השעה רינוניה'צ.את
 מ.הור' עזרה להם והבט.ח רומנ.ה', .יצאת בתכנ.ת שתס.יע לממשלהפנה

 למעלה, כנזכר לאמריקה. נרולה הנ.רת-עם לסרר שאר פ.שוטואמר.קה.
 בא.רופה רבה תעמולה שעשה איליה העכר. הסופר על-יד. 11 ברעהנתמך

 פ.שוט1 של מחס.ד.ו רבים אבל לאמר.קה. ה.הורים להעברתובארצות-הברית
 .צ.אה דרשו אמנם הם בחכנ'תי. ונלחמו בהתמרמרות על.1 קטומכבר
 רעה נם ה.תה לארץ-ישראל. עליה-על.ה בה שתה.ה ,ציאה אבלהמונ.ת,
 שנ.צחה הרעה א.רופה, .ושב. היהודים ב.ן בעיקר שהוחזקה רעהשל.ש,ת,
 בארץ- .שארו רומנ.ה Tnlr~' 1572, באוקטובר, בברוס~ל כ.'ח באספתבסוף

 מעצמיה כעצם עצמם לראות 1;מ'ש.כו לוכו.ות.הם במלחמה ישתתפומולרתם,
 רומניה. ארץשל

 המאמרים מן הרכה הים. עברי משני הסופר.ם טובי השתתפו העזבוויכוח
 וורבר( ברוך של בעריכתו בלמברנ א, ,שיצא ב.העבר.' נתפרסמו זהכענין

 של רעות.הם נשסעו ב,הצופה' נם בגלל. אמריקה 1nelo שלומכתב.הם
 שעשה שנ.אורסון, צב. וח"ם ברנשט.ין של השקפות.הם וב.חור הצדדים,שנ.
 ומחשבות.1, פישוטו כלפ. בב.קרחם היו מאוחרים ושנ.אורסון שברנשט"ןעל-פ. אף- הרעות'. .ה,'ות.ו על חובה לכף פישוטו את ףנ1 הם באמר.קה.או
 אמר.קה. ונתין חושב ברנשט"1, עצמם, לב.ן בעם בדעיה'הב נשתוולא
 .הצופה', בעריכת שותפו ואיליה, פישוטו של כהצעית.הם חוסר-המעשיות אתראה

 האמין הוא תצלח'. לא ה.א כ. לאמר.קה מרוטענ.א אהודים כל את.להעת.ק

5יט7
~lffecting 

Action Diplomttic American Ri~hl, 7'4א7 ש Firmness With 

"9-111
 נעשיכטע דער צו שטודיעס קיסמאן. 'יסך 945נ-יYork, (New .;134 ,)1945 .קק

 1-26ג DY' כע-יארק,1944(, יארהונדערט, 20סטן אנה"ב און 19ט1 אין "דן רומענישעפין
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כדן~"D'TIקלח

 פת1ח1ת, בזר1~,ות 'תקבלו לאמריקה, להגר ש.רצו מי1צאררומנ.ה שאלהננפשו,
 ובאירופה: באמר.קק ה.ה1ר'ם על-.רי "עורו לארץ-הקורש, לעלות ש.רצ1ואלה
 כן לא נ41ה. ברומנ.ה הנאזר, העולם בעזרת מצבם, את לתקן צר.כ.םהשאר
 צב, ח.יםרבי

~llD1lN'lW ר' חב'ר. ש.טת למ"סר רב.עי ר1ר ירושלם., תושב 

 פעמיו את שם 44"1, בשנת עור אב.ו עם לארץ-ישראל שעלה מלאר., ולמןשניאור
 ,ן ארץ-ישראל.,, של עלבונה את ותבע בארצות-הבר.ת למד.נהממר.נה

 אחר מצר להב.11 אפשר ברנשטיין, של השקפתו על למעלה האמורמתנך
 הנ1רד.ם פג. את .יקרמו שלא .11ער-הצ.רים' ראש. נזר החר.פ.ם דבר.1את

 פרנסתם .מצאו בטרם החרשה בארץ לשבת בואם .מ' בראש.ת . . . .ה.ח.ר.ם
 .תער-הצ.ר.ם' ראש. על רבר"שבחיו את ניסא, 1טאירך לברם'; כפם מעלומחיתם
 הצופה רבר' את ספק, מכל ונעלים ברור.ם 1ברבר.ם מלא בפהש.מלאו
1nsyl. . . .מר1מנ.א. ה.ה1רף העתקת ברבר פ'קשאט. עצת ה.תה נבערה עצה כ 
 כי רב.ם, עתים מכתב. העב.רו אשר השמועה נוסרה כנב גרבר בשקר רקוב.

 ולעזור הנגררים, ב.רי לתמוך הברזת יסדו אף נדבות ה.הור.ם השט.ע1באמיר.קא
 ולא לעולמים ה.ה לא אשר דבר לפעולת-אדם, עצתו את להוצ.אלפ.קשאט.

 ...,, . . . אמר.קני א.ש לבב על עורעלה

 עורך ,יאת דרש אשר .העברי. עורך של תמהרו את להב.ן אפשרוכן
 את ה.ה1ר'ם יעובו שלא רעתו אם נב.ן. לא ואת .נם ברברת: עקב.ות.הצופה.
 כל 'נוה ),( ולכן בזה. ,?( ורולה רעה רואה הוא יען ןמ1לד1ביהןהמלא-דו.
 לארץ מאלרו.א .הזרי ש.ב1או חפצם אשר לאלה בנל,ונDTPD 1 נתן למהמתננד'1,

 עומק-מחשבתו את .העבר" עזרך תפס שלא מעירה 11 נרגזת הערההקר1שה!'.,,
 התפוצות .וקב שיהור. הח,.ת1ת בשת. המלחמה ברבר ברנשטיי1 של .העקב,ת'נדרכו
 בל.-ל.א1ת ,ן ועבורה בארץ-מושבו ההברה לח.ק1ן השאיפה תמיר: בהשרזי
 תמך .הצופה', עורך כתור שברנשם"ן, הס.בה ה.א ואת ארץ-ישראל. בניןלמען
 על aWDJ י מסרו אשר ואחרים, שנ.אורס11 של במפעלים מארו ובכל כ1ח1בכל
 ויבןע. יאמר אשר לכל עתונו את שנ,א1רס1ן לפני nDT" ארץ-אבנתק'ר1ש

 בהסבר.ו הצהל. האננל,ת בשפתו יחר a'~slJI .הור.ם לבבות כבששנ.אורסון

 ד"ר )גתנק,יל..ר' שן'א1רסון, צב' ח"ס רב' גשם חווגה סו)ויי5'ה;,
 ת,"ור הכהגר סמ"ר 3ה תכינו. "רו",'ס, ק,1'ונר,קד",

 פק'"
 תג)'ות.העורה של פרק; את

 .הצופה. וסקוס,ןיל וארץ.'שראל. רומנה 'הוד' לטוגת 3אסר'קה ש)'אורסון מעו' רוסנה,ל'הוד'

 ופן. מס' ,,ן בהירה "-,,ו. ~ימ' .'י-ניב "רק.ס ביחוד, דאה הע).נ'ס.געלשלת
 נערק הףמ1)ה השלמת לשן ס.היו"ה' סקב,ל1ת ל'ר'עות הר3 היורך את קלו'ו)ך דירס!"ן
 בתולדות והחשוב

 הלאוטית בספקיה כרנשטיין. ומה שניאורסון כחב מה ל. .ד1ע .לא ההנידה_
 קחוקר.)ו סלה א). . . . זה חיוג במקוך להשתמח יג1לתי לא ולגן החדקה' בארץ .היופההסר

 אזר ,הציץ '31לונאסריקק
 )וסי

 ,אדוות- קקן'וה גתולדות והחיוג הי;!'1 הפרק על
 'וכל ל;1. ק'ד,, כסה ;ד 3אסר'קה, רק ;גוע הנסמא .הס"ה.. קל הונ' הגרךקבר'ת'.
 החסר. אתלקרא
 ov~9$. ננ'ל, ש;'א1רסון. כב' ח"כ רב' קלו',)ך, קל בח'ג,רו סנאטט,, "!-ן,1,ן November 'DY~, ,,' ןוו,י היען מאהרון, ג.ד ו,, ולטן ב'. וזה,,
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קלט החרשה כארץהצופה.וכהן

 פעולהו שמה ארבע במ'שך במגמעיו. שדבק ונחום-אמונתו הרקים.הפוליט"ם
 מערבה. קצה ער הארץ ממזרח ארץ-ישראל על רע'ונות.1 את הפ.ץבאמריקה

 ה.מורמנ.מ. כת ראש , Youngl [Bigha .אנג בר.והאם על-יד. הוזמןאף
 ארצות- של IUtahI 'וטא למדינת אחר-כך שנעשתה המדבר' ל,מד.נתלבוא
 לאמריקה, הניעו עם מ.ר שנ'אורסון בה שטיפל היעילות, הפעולות אחתהבר'ת.
 על להשפיע היתה העיקרית מנמתו בירושלים. האמר'קא' הקונסול בענקהיה

 ה'הור'ם, לצרכ' לב לשים להמר'חו לאו, ואם מכסאו; הקונסול את ש'ור'רנראנט
 החשובים המזכירים כל עם קשרים שקשר לאחר הנוצר.ת. לאוכלוס.ה רקולא

 'פה רושם עשה הוא ;ראנט. הנשיא על-.ר' לראיון שנ'אורסון נתקבלב11אש'ננטון.
 לע"ן הבטיחו ונראנט והקולעים, הנע.מ'ם ברבר,ו הנאספ.ם כל ועל הנשיאעל

 קונסול מינה והנשיא ממקומו הקונסול הורר קצר r~r לאחר בתשומת-לב.ברבר
 ה'הור'כ.,, לטובת מסממות הוראות לו ונתן ב'רושל.םהרש

 שנ'א,רסון נטל תוקפה, במלוא הפרק על רומנ.ה .הור' שאלת עלתהכאשר
 והריץ נראנט הנשיא את לענ"ן הפעם נם שאף הוא ובהחלטות. בר'ונ.ם רבדלק
 כעל' ה'הור'ם, לפג. y~sn הוא רומניה. 'הר' כענ'נ' שיתווך מכתב-בקשהאל.1

 קונכול בתור לשרת ביותר המתאים כארם פישוטו. את למנות שיעזרודהשפעה
 קבלת-פנים פישוטו ערך בסאן-פראנצ'סקו, שנ'אורכ11 ביקר כאשרברומניה.
 הארגונים ראש' לבות על ונתקבלו נתפרסמו הצעותי ל.ר'ר'ם. ה'1 ומא[לכבורו

 ההצעה לקבלת שלהם את עשו והם ול.ועצ'ו, לנראנט קרובים שעמרו היהודיםשל
 לחלוק צריך היה כאשר שנ'אורסון של כאבו היה נרול מה איפוא, מובן,דואת.

'~DIDaופישוטו שנ'אורכון אמנם לרומניה. הלז שהניע לאחר ותכניתו פ.שוטו על 
 במחלוקת ובהבנה כנחת חברו. כנגד א.ש רעות.הם, את להשמ.ע כוחם בכלניסו
 תכנ.תו, את מבאר הוא בו לשנ'אורסון, 1DTr'D של מכתבו שמים. לשם שהיתה11

 ב'נ,הם. שהת היפים היחסים על טע'ר'ם זה מכתב על שנ'אורסון שלוהערתו
 הרנוש.ת וה.פ. וה.ב' .הצופה.. אל ושלחו לעברית הטכתב את תרגםשנ'אורסון

 העורך(. של ולא שנ.אורסון שלהן

 שנ'אורזאהן להרב פ'קצאטט' מהשר.אגרת
 לפיק תרל'נ אלפים חמשת 1872 אקטובר לחרש עשר בחמשהבוכרשט.

 בנו.ארק ה.1'ל .הצופה' עת. במכתב אחר מאמר הראיתי הרגעב11 עכברי יקדרבי
 יום מ.רי יען דבר, שום על עור להתפלא ל. א.ן ואזל, באמת עליו התפלת.אשר
 קשר על. 'ובאו חדש.ם ושקרים חרשות ורבות חדשם תואנין על. תצמנהב.ום

 .Palestitic  Snecrsohn, 1]. [1 1101ב  New Eozlt/latyiu) ,7,071 ,)1872 ע..ן:ל5
8"-":pp. משלם ליאי %-"ל עם כנ.ל, שנ,אורסין צבי ח..ם דבי 
 ea/iiies Thg~[ "0 עק, לארץ"שראל. שוב, לאחר שנשורסץ מעשיעל

~lanuel, 
]. Frank 

 elotions .zlmeri~c"-1'alestine~[ ,ם0(שת[61"(י( ,)1949 .קק31-34
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ד"וויסקם

 לנפשי'רע
~tsy'1 

 1.ש11 שולל .לכו; בשרנו אח.נו נם אשר בראות. רק הוא רוח. את
 ן תועה. אנתם המ1ל.כ.ם ארם 1ח1.ב. ישראל שנאי .דועל

 .הזדה ,,יעם הטהורה לבבי אהבת את 1ה.ורע לפתך נלוי לבז' אשראל.ך
 שער. ושבר רק לבב. חפץ .שע' כל נאשר .כ.ל, הכל הבזרא לעבורתוהתלהבותי

 אף רק,למותר. תשובת. .ק.ר אח. למעוננים לנרכאש נרגל ואזר חרות ולהב.אחשך
 אאנח רק כבוז, נגר הוא כאלה מאמרים על לענות הנזכר להמאמר אענהבל

 כ.במרירות
~sm 

 בלי אשר .אסק. מעיר המכתב כתב כמו כאלה רעים אנשים
 ,ן ופת.. שונה מא.ש הואספק

 'שראל. לט,בת רק נעשה ענשה. אנכ. אשר וכל עשית.. אשר כל ל.האמינה
 1לחוקנ, 1לאק~נ. לחכמנ. לה' לבי מקירות תפ.לה אני מעשי את אהלובטרם

 טוב.' היותר צר על 1לפע1ל והישר הטוב את לראות עינ. אתולהאיר
 בער דיל1ר'ם. למען בכפ' נפש' יאשים מנר תלואים ח.י .1ם יום בכלכמעט
,ן הזאת. מהארץהעברים
 את להטיב מ1כשק התתר האמצע' את מלהבין השמן מהם אחר לב אםועתה
 וכי וכזב, שקר עון עלי לגלול כגאת שטנה עלי תכתוב ןה בעביר האםמעמרם
 ,ן כלמה. 1הו. בשת הו. צ1ררנ1! עם .רי אתשמתי

 אומן. כאמונת בי לבם ובטוח נכון הארץ בכל אמותנו בני אחינו כל ליהאמינה
 בהסכ.ם nlwyJ היתה 1עמינראצ.אן( הנר1ר ברבר להמינסטר1ם כתבת' אשראת
 ואת. פעולת. עקב לעולם יברכנ. 'שראל מבג. .באו 1ר1ר1ת 1נר1ל.ם,רב.ם

 נאמן לע1למ.ם .ה.ה נאשר תם.ד ה.ה אשר באיש אמונה והנה שלנם, היהועתה
לישראל.
 המ1.ל.יר'רי
 השר דבר. 1בה.1חן פ.קצאטט. השר מ.ריר אינרח ל. הניע הוה רוםבעצם
 קורא. הרבריםולפנ. ולהב.א להעת.ק מהרת. .שראל לכלל תנע הטובהומחשבתו
 השר לרברי מקנסן לתת לישראל טוב אך לבבך אשר יקר צופה ואכקשךהצופה
 .. :' נל1' במכתב ואבוא רעתי אחוה א.-ה הבאה ובשבוע עתךבמכתב

,ר.רך
 ת'1'י.' .ר1של.ם א.ש שנ.א1ר,אהן צב.ח.ים

 ,"ארץ-'שראל לעליה ומבוססת מפורטת תכנ.ת הכילה שנ.אורס1ן שלתשובתו
 באר.כ1ת קתן ~Tnepwn 1הא.ד'א~לונ' הפ1ל.ט, המצע בה. א.תן .שובולהקמת
 רע1ת.הם שניאורס1ן,,את מיצה זה בספרר 1מנ.ה.ו, ור ארץ-'שראלבספרו
 ,הצופה" עורך אל במכתבו קאלישר, הרב תקופה; באותה חולמי-ציוןשל

 עצמו ברנשט.ין .11.', ת-צ .ש רר לספרו הציבור אתהשונה

 ה'ל~

 את ושיבח

 , "ו. lh'ovember; , 'Dy ,, ןוי,י "יי.) "י"ק11. י' י,. )ל.11 ג., "ן"י.
 על""- מיד, עק כנ-ל שנ'אירסוד צבי חייםחרבי
 לג "%"נרל
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קמא דדדשד בארץדציפד]בו[

 הטוב הנסיון וכיר מבינתו ברוח הטהבר הרב .יבא יחד. גם הסופר ואתהספר
 . . . . פשר למצא יורע החכם כהרב ומי דה.א, להשאלה פשר לנו להמצ.אעליו,

 אבל נתקבלה, לא שנ.אירסין של תכניתו אמנם ...." . . עמי בג. לעני' 'שעלהמציא
 .חד. ום ימתעד.ו תימכ.ו על מהלך-הריחות. על רבה השפעה השפ.עההיא

 המאה של השבעים בשנות המורח-א.רופאיים המהנר.ם לח.י כבבואה .הציפה.של יתוכני טרמתי על ומסכם כללי ת.איר לתת ה.תה [ה במאמרמטרתנו
 חומר נשמר זה שבכל.-מבטא לראית אפשר שהבאני המעטות מהרתמאותהקורמת.

 נל.ינות שאר שינאלי לאחר בארצית-הברית. ה.היר.ם תילרות לחקר וחשוברב
 על ילהא.ר ממנו לשאיב דשוב מקור ההיסטור.ונ.ם ב'ר' .ה.ה ממשאון,העתין
 העולמ.ת ה.הרית ח.י את נם אלא האמר.קא.ת, היהרית שב.ל. את רק לאפ.ו
 תקיפה. אותהשל

 ,יו November 'ay]. ,,, רוותן תדל.1 מדחפן, כ'א , י,.~ן נ'. ,1",.
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