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אדייגפיך

 לאנג פון שטאמען דערציילט, דא ווערן וואם .מעשות, די
 וואם העלדן, וועגן מעשות זיינען דאם דורות. ׳פארגאנגענע

 אידישע גרויסע .די אט געלעבט. צייטן אלטע יענע אין האבן
 קיין געפירט ניט לענדער, איבער געהערשט ניט האבן העלדן

 זייבען זיי בלוט. מענטשלעך קיין פארגאסן ניט און מלהטות
 יזיי מ׳האט וועג־ווייזער. און לעירער אידישע גרויסע געווען
אמוראים. צייטן שפעטערע אין און תנאים גערופן
 וואונדער־ די וועגן דערציילט דא רוערן וראם מעשות, די

 מדרש. אין און תלמוד אין זיך געפינען תנאים, די צווישן טוער
 זייער מיט באוואוסט געווען תנאים די זיינען געוויינטלעך

 ניט זיי פון מ׳האט תורה. דער אין געלערנטקייט און חכמה
 נאר געווען זיינען זיי מופתים. קיין -וואונדער, קיין דערוואירט

 דור. פון פירער און לערער תורה, דער פון אויסטייטשער
 ווי מער האבן וואם תנאים, געציילטע געווען אבער זיינען עם

 געוויינטלעכן ניט אייגענעם, אן מיט אויסנעצייכנט זיך אלץ
 דאם וואם חכמים, געווען 'זיינען דאם פרומקייט. אין וועג

 ואג־ ווי נאט צו נענטער ׳זיינען זיי אז געגלויבט, האט פאלק
 מיט עקזיסטירט וועלט די האט אלעמען פאר מענטשן. דע-רע

 האט אזרי — וואונדער־טוער די פאר ;ארדענונג פעסטער איר
 דער פון געזעצן די גאט ענדערט — נעגלויבט פאלק דאם

פארלאננט. דאם האבן זיי נאר ווען נאטור,
דערציילט. ■ווייטער דא וועירט בעלי־מופתים אזעלכע •פון
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רעגנגץאכער רעך חיגבי

 אני אין ארץ־ישראל. אין מען ווארט רעננים צוויי אויןן
 מ׳רופט וואס ׳פרי־רעגן, דעם אויף .מען ווארט ווינטער הויב

 שפעט־ דעם אויף מען ווארט יאר פרי־ אין און )יוירע(, "יורה"
 שפעט־רעגן דער )מאלקויש(. "מלקוש" ■מ׳רופט וואם רעגן,

 שפעט־רעגן דער ווען פרי־רעגן. דער ווי וויכטיקער נאך איז
 אייננע־ און מאגער תבואה די בלייבט צייט, אין ניט קומט

חארט.
 אידן צוריק. יאר טויזנט צוויי מיט ערך אן געווען ס׳איז

 אונ־ אירץ־ישראל אין מלוכה אייגענע זייער געהאט נאך האבן
 איז פאלק רוב דאם חשמונאים. די פון הערשאפט ידער טער

 אפ־ שטענדיק איז גליק זייער וואם פויערים, פון באשטאנען
רענן. פון געהאננען
 דער און אדר סוף געווען שוין ס׳איז אז פאסיירט, האט
 ארומגע־ האט טרויער א נעקומען. ניט נאך איז פרי־רעגן

 קומען ניט שפעט־רעגן דער וועט — ארץ־ישראל נאנץ כאפט
 זיין וועט הונגער א און מאגער זיין תבואה די וועט צייט, אין
לאנד. אין

 הימל. ברעג צום ארויסנעקוקט און אידן געשטאנען׳ זיינען
 טאג א נאך שוין איז אט שווער. געווען איז הארץ זייער

ניטא. אלץ נאך איז רענן קיין און אריבער
 קיין און אריבער איז טאג א נאך און טאג א נאך אז און

 זיך האבן הימל, קלארן אויפן געוויזן ניט זיך האט וואלקן
 קיין לאנד עקן אלע פון ציען אנגעהויבן פויערים מחנות

בית־הטקדש. צום ירושלים,
 דעם — ״עזרה״ דער אין געשטאנען איז מחנה גרויפע א

 אבער רענן. אויף געטאן תפילה און — בית־המקדש פון הויף
געקומען. ניט איז רענן קיין
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 נעענטפערט ניט איז תפילה זייער אז געזען, אידן האבן
הוני. ■פרומען דעם צו אוועק זיי זיינען געווארן,

:געזאגט האט און אים צו געקומען איז פאלק דאם ■
 וועלט, דער ׳פון האר דעם פון זון באליבטער הוני, —

אונדז. יפאר תפילה דו טו
:נעזאגט און ■געענטפערט הוני האט

 זאלען זיי אויוועלעך, ליימענע אייערע אדיין טראגט —
 באשעפער צום טאן תפילה וועל איך ווערן. צעווייקט ניט
רעגענען. באלד וועט עם און וועלט דער פון

 ווארטן, געבליבן איז און געטאן אזוי האט פאלק דאם
געשען. דא וועט עם וואם זען

 גע־ לאנג האט ער טאן. תפילה אנגעהויבן האט הוני
 דערזען, הוני האט געקומען. ניט איז רענן קיין אבער בעטן,

 ער האט תפילה, זיין צו ניט זיך קערט אויבערשטער דער אז
:געזאגט און זיך ארום עיגול אן נעמאכט שטעקן, א נענומען
 געווענדט זיך האבן קינדער דיינע וועלט, דער ■פון האר —

 איך מענטש. אייגענער ואן ווי דיר ביי בין איך ווייל מיר, צו
 ניט וועל איך אז נאמען, גרויסן דיין בא דעריבער שווער

זיי. אויך דערבוארימען זיך וועסט דו ביז דאנען ■פון אפטרעטען
 ס׳האט און וואלקנם מיט פארצויגן זיך האט הימל דער און

 געשטאנען איז וואם פאלק, דאם רעגנדל. א טריפן אנגעהויבן
:אויסגערופן האט דערביי,
 געקומען נאר איז רענן דער אז זיך, דוכט אונז רבי, —

 הונגער ■פון אונדז אבער שבועה, דיין פון באפרייען צו דיך
ראטעווען. ניט ער וועט

אויבערשטן: צום געווענדט ווידער הוני זיך האט
 האב איך עולם, של רבונו געבעטן, איך האב דאם ניט —

ברונימער. און גריבער מאכן פול זאל וואם רענן, געמאנט
 טראפן יעדער עמערם. פון ווי גיסן אנגעהויבן האט

שרייען: אנגעהויבן פויערים די האבן קווארט. א ווי גרוים
 געוויקם גאנצן דעם אראפ שווענקט •רענן אזא רבי, —

 אבער מאכן, חרוב ■וועלט די קאן רענן אז!א פעלדער. פון
ראטעווען. ניט ער וועט הונגער פון אונדז
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:געזאנט און געבעטן ווייטער חובי האט
 האב שלאקם־רעגן קיין ניט וועלט, דער פון האר —

 אויך גערעטעניש ברעננען זאל וואם רענן, א נאר ■געבעטן, איך
•פעלדער. די

 ס׳האט און אויפגעהערט שטורם־רענן דער באלד האט
זיין. צו באדארך עם ווי ירעגענען אנ׳געהויבען

 און נריבער אלע גערעננט. און גערעננט אזוי האט
 זיינען ירושלים פון גאסן די געווארן. פול זיינען ברונימער

 ארויפשטייגן ■געמוזט האט פאלק דאם און געווארן פארפלייצט
הר־הבית. אוי׳פן

:בעטן אנגעהויבן אידן האבן
 רענן דער ואז געטאן, תפילה האסט דו ווי פונקט רבי, —

אויפהערן. 'זאל ער אז תפילה, טו אזוי קוימען, זאל
:נעענטפערט הוני האט

 צום טאץ תפילה ניט מ׳טאר אז אנגענומען, ס׳אייז —
 פונדעסט- גוטם. צופיל קענן העלפן זאל ער אז אויבערשטן,

 איך וועל קללה, א ווערן קאן גוטס צופיל דאם אויב וועגן,
קרבן. א פאר אקס אן מיר ברעננט בעטן. ווייטער

אקם. אן געבראכט מען האט
געזאגט: און אים אויך הענט זיינע אננעלענט האט הוני
 דו וואם ישראל, פאלק דיין וועלט, דער פון האר —

 קיין ניט פארטראגן ניט קאן ׳מצרים, פון ארויסגעפירט האסט
 כעס אין ביסטו גוטם. צופיל קיין ניט און שלעכטם צופיל
 האסטו פארטראגן. .געקאנט ניט עם זיי האבן זיי, אויך נעווען

 עם זיי קאנען נוטס, צויפיל זיי געגעבן און דערבארימט זיך
רענן. דעם אפ האלט און רחמנות האב ׳פארליידן. ניט אויך

 האבן וואלקנם די ווינט, א געטאן בלאז א באלד האט
 האט פאלק דאם ארויסגעשיינט. האט זון די צעשפרייט, זיך
 וואם שוועמלעך, אננעקליבן און פעלד אין ארויסגעלאזן זיך

רענן. פון ציייט דער דורך אויסגעוואקסן ׳זיינען
 געלערנטער גרעסטער דער שטח, פון זון דער שמעון רבי

 צופרידן, ניט געווען איז צייט, יענער אין אידן בא פירער און
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 של רבונו •מיטן היימיש אזוי געפילט זיך האט הוני וראם
:געזא׳גט אזוי אים צו און חוני׳ן נאך געשיקט ער האט עולם.

 אריינגעלייגט דיך איך וואלט הוני, ניט ביסט דו ווען —
 איבער זיך נעמסט דו אז טאן, איך זאל וואם אבער חרם. אין

 דו אים. בא אוים אלץ פירסט און וועלט דער פון האר פארן
 :קינד דאס זאגט טאטן. זיין בא קינד פארצויגן א ווי ביסט

 אים. ער פירט וואסער". ווארימע אין באדן מיך פיר "טאטע,
 ווא־ קאלטע .טיט אפ מיך "שווענק קינד: דאם דערנאך בעט

 קינד: דאם בעט באדן נאכן אפ. אים ער שווענקט סער".
 ער ניט *מילגרוימען". ׳פערישקעס, מאנדלען, נים, מיר "ניב
 ניט איז אויבערשטן טיטן אבער וועג דיין טאטע. דער אים,

וועג. אונדזער
 — ״המעגל״ נאמען טיטן חוני׳ן גערופן האט פאלק דאם

 געבליבן איז אזוי און יזיך. ארום עיגול אן טאכט וואם דער
המעגל". "הוני :נאמען זיין

 אין ביירגער־קריג א אויסגעבראכן האט צייט יענער אין
 חשמונאים־הויז, דעם פון ברידער צוויי די ארץ־ישראל.

 פאר זיך צווישן געקעמפט האבן אריסטאבול, און הודקנום
 פארביג- זיינע ימיט הורקנרם לאגד. איבערן הערשאפט דער

 ירושלים. אין אריינגעריסן זיך האבן אראבער, די דעטע,
 אויפן באפעסטיקט זיך האבן אנהענגער זיינע .מיט אריסטאבול

 ברו־ א נאד ווי מלחמה, ביטערע א געווען ס׳איז הר־הבית.
זיין. קאן דער־קריג
 הורקנוס׳עס פארביי געגאנגען איז חוני אז פאסירט, האט

 ואלע הורקנוס׳ן. צו געבראכט סאלדאטן די אים האבן לאגער.
 ■געט־ זיין אין געגלויבט און הוני הייליקן דעם געקאנט האבן

 חוני׳ן, בא געפאדערט הורקנוס׳ן פון לייט די האבן לעכקייט.
 אריסטא־ אויף מפלה א אויבערשטן דעם בא אויסבעטן זאל ער

 אויגן זיינע אויפגעהויבען האט מאן הייליקער דער בול׳ן.
:אויסגערופן און הימל צום

 די און באלאגערטע די !דרעלט דער פון האר א, —
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 זאלסט דו דיך, איך בעט קינדער. דיינע זיינען באלאגערער
.אנדערע. די איינע ווינטשן זיי רואם דאם, טאן ניט

פארשטיינט. אים האבן סאלדאטן ■די
 דאם אבעיר געשטארבן. מאן געטלעכער דער איז ואזוי

 ווערט עם טויט. אנדער אן צוגעטראכט אים פאר האט פאלק
אגדתא: דער אין דערציילט
 זיינע געהאט עיר האט דאך אבער הוני, ■געווען איז פרום

 פסוק איבערן געוואונדערט שטענדיק זיך האט ער ספיקות.
 זיך האבן אידן ווען אז געזאגט, ווערט עם וואו תהילים, פון

 אין ווי געווען זיי זיינען ציון קיין צוריק בבל פון אומגעקערט
 אין געווען דאך זיינען "אידן :געפרעגט הוני האט חלום. א

 זיבעציק חלומען און דרעמלען מען קאן ווי יאר, זיבעציק בבל
נאכאנאנד?" יאר

 שלאפן יא מ׳קאן אז באוויזן, אים אויבערשטער דער האט
:לעגענדע די ■דערציילט נאכאנאנד. יאר זיבעציק

 מענטש א דערזען ער האט וועג. אין .גענאנגען איז הוני
:פלאנצער צום געזאגט הוני האט באקסער־בוים. א פלאנצט
 באקסער־בוים דער ביז געדויערט עם לאנג ווי ווייסטו —

? פרוכט ארוים גיט
■געענטפערט: פלאנצער דעיר האט

יאר. זיבעציק געדויערט עם ווייס. איך יא, —
:געזאגט ווייטער הוני האט

? יאר זיבעציק לעבן וועסט דו אז רעכנסטו, —
נעענטפערט: מאן דער האט

 באקסער־בוימער, מיט וועלט די געטראפן האב איך —
 איך פלאנץ ;■מיר פאיר געפלאנצט האבן עלטערן מיינע וואם
קינדער. מיינע פאר בוימער אויך

 אים אויף איז פעלד, אין עסן געזעצט זיך הוני האט
 איז אים ארום און איינגעשלאפן איז ער שלאף. א אננעפאלן
 פארשטעלט אים האט וואם פעלז, א אויסגעוואקסן פלוצלינג

 גאנצע אפגעשלאפן ער איז אזוי וועלט. גאנצער דער פון
 ■געזען, ער האט אויפגעכאיפט, זיך האט ער ווען יאר. זיבעציק
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 גע־ חוני האט בוים. יענעם פון באקסער קלייבט איינער אז
:באקסער־יקלייבער דעם פרעגט

? געפלאנצט בוים דעם האט •וואם ימאן, דער עם ביסטו —
:געענטפערט יענער האט

געפלאנצט. בוים ידעם האט זיידע מיין נאר איך, ניט —
:געזאגט זיך צו הוני האט

 זיבעציק גאנצע אפגעשלאפן בין איך אז אוים, קוקט עם
יאת

 גע־ ער האט אייזעלין, זיין ארוימזוכן אנגעהויבן האט ער
אייזעלעך. און איייזלען פונען

 גע־ ער האט שטאט, אין געקומען אהיים. ואררעק איז ער
:מענטשן פרעגט

? זון חוני׳ם דא וואוינט דואר —
געענטפערט: אים מען האט

 דא וועלט. דער אויך ניטא לאנג שוין איז זון חוני׳ם —
אייניקל. חוני׳ם וואוינט

:מענטשן די צו געזאגט ער האט
הוני. עם בין איך —

 בית־ אין אוועק ער איז געגלויבט, ניט קיינער אים האט
 זאגט תורה. ריידן און זיצן לערנער די ער זעט מדרש.

:ינער אי
 ;הוני פון צייטן די אין ווי קלאר אונדז פאר איז ענין דער

 די וואם קשיות, ואלע פארענטפערט שטענדיק דאך האט ער
געהאט. האבן לערנער

לערנער: די צו געזאגט הוני האט
הוני. עם בין איך —

 גע־ טרויעריק חוני׳ן איז געגלויבט. ניט אים יזיי האבן
 טויט, ידעם געבעטן זיך אויך האט ער און הארצן אויפן ווארן
 ער און טויט". אדער חברשאפט "אדער זאגן: ■מענטשן ווייל
■געשטארבן. איז
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אייגיגץלעך זזגבי׳גץ

 פאלק דאם האט ׳גאט, בא •רעגן אויסצובעטן כה דער
 זיינע צו חוני׳ן פון בירושה איבערגעגאגגען איז געגלויבט,

 וועלט די ווען שטענדיק אז גמרא, די דערציילט אייניקלעך.
 גע־ חכמים אידישע די האבן רעגן, אין גענויטיקט זיך האט

 פלעגט ער אייגיקל. אן חוגי׳ם חלקיה׳ן, אבא נאך שיקט
רעגענען. אגהויבן פלעגט עם און טאן תפילה

 זיך וועלט די האט גמרא, די ווייטער דערציילט אייגמאל,
 תלמידי־ צוויי געשיקט מען האט רעגן. אין גענויטיקט זייער

 אהיים אים צו געקומען זיי זיינען חלקיה׳ן. אבא צו חכמים
:געפרעגט זיי האבן געטראפן. ניט אים און

? חלקיה אבא איצט איז ׳רואו —
:געענטפערט זיי מען האט

פעלה אין —
 ער ווי געטראפן אים און פעלד אין אוועק זיי זיינען1

:באגיריסט אים זיי האבן ערה די •גראבט און שטייט
חלקיה. אבא דיר, צו פרידן —

געענטפערט. ניט זיי ער האט
 האבן זיי געוואונדערט. זיך האבן תלמידי־חכמים די

געווארט. און -געשוויגן אבער
 זיין געענדיקט האט חלקיה אבא פארגאנגען. איז זון די
 בינטל, א געמאכט האלץ, שטיקלעך צונויפגעקליבן ארבעט,

 אקסל איין אויף גראב־אייזן דעם און האלץ דאם ארויפגעלייגט
 גיין זיך געלאזט און אקסל אנדערן אויפן מאנטל זיין און

אים. נאך תלמידי־חכמים די אהיים.
 בארוועם. געגאנגען חלקיה אבא איז -רוע.ג גאנצן דעם

 אנגעטאן ער האט וואסער, א צו צוגעקומען אייז ער ווען
שיך. זיינע

 זיינען און אים נאך געגאנגען ■ווייטער חכמים די זיינען
 אבא האט דערנעה ימיט באדואקסן פעלד א צו צוגעקומען

 צעשניטן האבן דערנעיר די קליידעה זיינע פארשארצט חלקיה
הויט. זיין
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 אנגעקומען זיינען זיי ביז געגאנגען ווייטער זיי זיינען
 אן אנטקעגן ארוים אים איז יפתי חלקיה׳ם אבא שטאט. אין

אויסגעפוצטע.
 ער האט הויז. חלקיה׳ם אבא צו צוגעקומען זיינען זיי
 אריץ. אליין ער איז נאכדעם פרוי, די ארייננעלאזן פריער

תלמידי־חכמים. די אריינגעלאזן ער האט לעצט צום
 ניט און עסן ׳געזעצט זיך האבן פרוי זיין און חלקיה אבא
 און ברויט א צעבראכן האט ער אורחים. צוויי די פארבעטן

 קלענערן דעם ברויט, שטייקל איין אינגל עלטערן דעם גענעבן
ברויט. שטיקלעך צוויי איננל

 צו שטיל דער אין .געזאגט חלקיה אבא האט אפנענעסן,
:פרוי זיין

 ■געקדמען זיינען חכמים די וואם צוליב דאך ווייס איך —
 רענן. אויף בעטן זאל איך •געקומען, זיינען זיי מיר. צו

 ■וועט איפשר טאן. תפילה און חאך אויפן ארויפניין לאמיר
 וועט עם און ׳געבעט אונדזער אננעמען אויבערשטער דער

בעטן. אונדז דארפן ניט חכמים תלמידי די וועלן רעגענען,
 גע־ זיך האט חלקיה אבא דאך. אוייפן ארויך זיי זיינען

 און ווינקל צווייטן אין פרוי זיין און ווינקל איין אין שטעלט
 א באוויזן זיך האט ערשטן צום געטאן. תפילה האבן זיי

 בעשטאנען. איז פרוי זיין ודאו ווינקל, פון זייט דער אויך וואלקן
 חלקיה אבא וואו רוינקל, דעם פון זייט דער פון ערשט נאכדעם

רעגענען. אנגעהויבן ס׳האט נעשטאנען. איז אליין
 צוגעבאגגען איז חלקיה אבא דאך. פון אראפ זיינען זיי

:געזאגט און חכמים די צו
? -געקומען איר ׳זייט וואם צוליב רבותי, —

:■געענטפערט זיי האבץ
 בעטן ז׳אלסט דו דיר, צו ■געווארן נעשיקט זיינען מיר —

רענן. אויך
:אפגערופן זיך חלקיה אבא האט

 דארפט איר וואם אויבערשטער, דער איז געלויבט —
חלקיה׳ן. אבא צו אנקומען ניט

געענטפערט: אים זיי האבן
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 דיין צוליב נעקומען איז רענן דער אז ווייסן, ימיר —
 געוואלט, מיר וואלטן אוועק, גייען מיר איידע-ר אבער תפילה.

אויפפירונג. דיין אין זאכן עטלעכע דערקלערן אונדז זאלסט דו
:געזאנט ער האט

פרעגט. —
געפרעגט: זיי האבן

 אונדז האסטו באגריסט, דיך האבן ימיר אז פארוואם, —
געענטפערט? ניט

 געהאט ניט איך האב טאג, פון געארבעט האב איך —
ארבעט. מיין איבערצורייסן רעכט קיין

 דעם און האלץ בינטל דאם בעטראגן האסטו פארוואם —
? אנדערן אוייפן מאנטל דעם און אקסל איין אויך גראב־אייזן

 אים מ׳האט מיינער, בעווען ניט איז מאנטל דער ווייל —
 קיין פאר ניט און זיך אויך טראגן צו אויך אנטליען מיר

זאך. !אנדער
 בארוועם וועג גאנצן דעם געגאנגען ביסטו פארוואס —

 די אנגעטאן האסטו וואסער א צו געקומען ביסט דו אז און
שיך?

 איך .רואם אויך זען איך קאץ טריקעניש דער אויך —
ניט. וואסער אין טרעט,

 דו ווען קליידער, די פארשארצט האסטו פארוואם —
דערנער? דורך דורכגעגאנגען ביסט

 ריס א זיך, פארהיילט קערפער אויפן קראץ א ווייל —
ניט. קלייד אין

 אן אנטקעגן דיר געקומען פרוי דיין איז פארוואם —
אויסגעפוצטע?

פרויען. אנדערע אויך פארקוקן ניט זיך זאל איך —_
 דיין שטוב אין אריינגעלאזן פריער האסטו פארוואם —

? אונדז לעצטן צום גאר און אליין, זיר דערנאך פרוי,
 מיין לאזן געוואלט ניט איך האב ניט, אייך קאן איך —

פרעמדע. צווישץ פרוי
אייך? מיט עסן פארבעטן ניט אונדז האסטו פארוואם —
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 איך און אלעמען, פאר גענוג נעווען ניט ס׳אייז ווייל —
אומזיסט. באדאנקען מיר זאלט איר געוואלט, ניט האב

 איין אינגל עלטערן דעם גענעבן האסטו ■פארוואם —
שטיקלעך? צוויי אינגל אינגעירן ידעם און ברויט שטיקל
 ■קלענערער דער אין־דער־היים, איז עלטערער דער ■ווייל —

לערנען. בית־מדרש אין נייט
 דער זיך האט פארוואם :פראגע איין נאך איצט און —
 וואו ווינקל רעם פון זייט דער אין באוויזן ערשטן צום וואלקן

געשטאנען? איז פרוי דיין
 די ניט און אין־דער־היים שטענדיק איז פרוי די ווייל —

 דערפון מ׳קאן וואם ז,אכן, אנדערע אדער ברויט ארימעלייט
 קאנען זיי נואם פון געלט, זיי ניב אבער איך געניסן. באלד

באלה נעניסן ניט
 אים און צעזעגנט אים טיט תלמידי־חכטים ידי זיך האבן
ירייה קלוגע זיינע פאר באדאנקט

 אייניקל. אן חוני׳ם געיווען אויך איז באהאלטענער דער חנן
 א און הייליקן א פאר געהאלטן אויך אים האט פאלק דאם

 באהאלטענער", "דעה גערופן אים מ׳האט רעגן־ברעננעה
 בא- שטענדיק זיך באשיידנקייט נרוים פון פלעגט ער ווייל

 זיך האט וועלט די אז געדאריפט. אים מ׳האט ווען האלטן,
 געשיקט חכמים די האבן רעגן, אין נענויטיקט שטארק אמאל

 די בא אננעכאפט אים האבן זיי קינדעה קליינע די אים צו
:געבעטן און פאלעם
רענן. א ניב טאטע, טאטע, —

געזאגט: ער האט
 קינדערס קליינע די פון רענן ניב וועלט, דער פון האר —

 אין טאטן. דעם צווישן חילוק דעם ניט ■ווייסן וואם דועגן,
 טאטע,'וואס א .מיר, צווישן און רענן, געבן קאן ■וראם הימל,

געבן. ניט רענן קיין קאן
רענענען. אנגעהויבן האט עם און

1711110 0 םסס^ם
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בן-דתץא חיגעא רבי

 האט המעגל הוני נאך יאיר פופציק און הונדערט ארוס
 ער אז געגלויבט, האט פאלק ראם וואם איד, א נאך געלעבט

 ער ■וראם אלץ, אויבערשטן רעם בא אויספירן געקאנט האט
 דער חנינא חנינא: געווען את נאמען זיין געוואלט. האט

 גרעסערע נאך אים וועגן דערציילט אגדתא די דוסא. פון זון
אייניקלעך. זיינע און חוני׳ן וועגן ווי וואונדער
 גירעסערע ■בע-ווען זיינען צייטן בן־דוסא׳ם חנינא רבי אין

 גע־ ס׳איז ווען אבער לערנען. אין גרעסערע אים, פון אידן
 זיך מען האט אויבערשטן, דעם בא עפעם אויסצופירן קו־מען

 איז בן־זכאי יוחנן רבי חנינא׳ן. רבי צו געווענדט שטענדיק
 און געלערנטער אידישעיר גרעסטער דער געווען דעמאלט

 אבער תלמיד. זיין געדוען איז בן־דוסא חנינא רבי פירער.
 זיך האט געווארן, קראנק איז זון בן־זכאי׳ם יוחנן רבי דרען
תלמיד: צום געווענדט רבי דער

 מיין אויבערשטן, צום תפילה טו קינד, מיין חנינא, —
ווערן. געזונט זאל זון

 קני די צווישן קאפ דעם אריינגעלייגט האט חנינא ׳רבי
 געזונט באלד איז קראנקער דער געטאן. תפילה האט און

:געזאגט האט יוחנן רבי און געווארן,
 קני די צווישן קאפ מיין געהאלטן ■וואלט איך ווען —

געהאלפן. ניט עם וואלט נאכט, א מיט טאג א
 גמליאל׳ן רבי פון זון דער ווען געווען, איז דאסזעלביגע

 חנינא׳ן, רבי צו געשיקט אויך ׳מ׳האט געווארן. קראנק איז
טאן. תפילה זאל ער

 לעגענדע, די דערציילט טאן, תפילה •פלעגט חנינא ׳רבי אז
 ניט האט ער אז געבעט, אין פארטייפט אזוי זיין ער פלעגט

 יורערט איינמאל, אים. ארום זיך טוט עם רואם געוואוסט
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 תפילה א אין פארטיפט געשטאנען חנינא רבי איז דערציילט,
 בים א אים און שלאנג א צוגעקוימען אייז אויבערשטן. צום

 תלמידים די געווען. מפסיק ניט האט חנינא רבי געטאן.
 געענדייקט האט ער ווען דערשראקענע. שטיין געבליבן זיינען

:■געפרעגט תלמידים די האבן תפילה, זיין
 א דיר האט שלאנג א אז געפילט, ניט האסטו >רבי, —

? געטאן בים
 געענט־ ער האט געפילט, ניט זאך קיין האב איך —
פערט.

טויטע. א שלאנג די ■געפדנען מען האט שפעטערצו
אויסגערופן: האבן תלמידים •די
 אים האט שלאנג א ■רואם מענטשן, דעם צו איז ׳וויי —

 בים א האט רואם שלאניג, דער צו איז וויי און געטאן, בים א
בן־דוסא. חנינא רבי נעטאן
 גע־ בן־דוסא חניינא רבי איז וואונדער־טוער גרויסער א

 אז זאנט, ׳גמרא די ארימאן. גרעסערער א נאך אבער ווען,
:זאגן און הימל פון קול א ארוים פלעגט טאג אלע

 פרוט־ דער צוליב געשפייזט ■ווערט ■וועלט גאנצע די —
 זיך באנוגנט חנינא זון מיין און חנינא׳ן, זון ,מיין פון קייט
ערב־שבת. ביז ערב־שבת פון באקסער ביסל א מיט

 ארעמקייט. חנינא׳ם רבי פון געוואוסט ניט האט וועלט די
 אויך געקאכט און געבאקן האבן פרויען אלע ווען שבת, ערב

 אויוון, דעם אנגעהייצט פרוי חנינא׳ם ׳רבי האט שבת,
 רויך א אז געזען, האבן שכנות די שבת. מאכט זי כלומר׳שט

 אז געווען, חושד ניט זיי האבן קוימען, פון ארוים שפארט
שבת. אויף פעלט הויז אין חנינא׳ן ׳רבי בא

 יזיך האט שכנה שלעכטע א אז פאסירט, האט איינמאל
 פאר־ געוואלט זי האט מעשה. גאנצער דער פון דערוואוסט

 געהייצט זיך האט עם ווען ערב־שבת, פרוי. חנינא׳ם רבי שעמען
 איריין איז און טיר אין אנגעקלאפט זי האט אויוון, פוסטער א

 אריין איז און פארשעמט זיך האט פירוי חנינא׳ם רבי הויז. אין
 צו און געטאן, קוק א האט שכנה די צימער. אנדער אן אין
 מיט אוי־וון פולן א דעירזען זי האט פארוואונדערונג גרוים איר
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 די האט טייג. טיט פול מולטער א און חלות פארברוינטע
שרייען: גענומען שכנה

 ■ווערט חלה די שנעלער, קומט לאפעטע, א כאפט —
צוגעברענט.

 געשען איז עם אז פארשטאנען, האט פדוי חנינא׳ם ירכי
געענטפערט: האט און נם א

 ארויסגעלאיפן טאקע בין איך שיין, איך קום אט —
לאפעטע. א ברענגען

 רבי אין אפילו נם, א פאסירט טאג אלע ניט אבער
 שטענדיקע די געווארן נמאם אייז פרוי זיין און הויז, חנינא׳ם

:חנינא׳ן רבי צו צוגעשטאנען זי איז .ארעמקייט.
אזויפיל? ליידן מיר מעלן וואנען ביז —

געזאגט: ער האט
טאן? איך זאל ווילסטו מאם —

:געענטפערט זי האט
 חלק, רייכן דיין פון אביסל ■געבן דיר זאל ער בעט, —

יענער־מעלט. אויף נעווארן אנגעגרייט דיר פאר איז וואם
געענטפערט: חנינא רבי האט

בעטן. ימעל איך גו׳ט, —
 עפעם, באווי׳זן זיך ס׳האט און געטאן תפילה עיר האט

 א אראפגעווארפן האט און האנט, א ווי אויסגעזען האט וואם
טיש. גילדערנעם א פון פום

 אויף איז ער אז געחלומט, חנינא׳ן רבי זיך האט נאכט יענע
 טישן. גילדערנע פון עסן און זיצן צדיקים אלע יענער־וועלט.

 ער נאר פים, דריי האט וואם טיש, א בא זיצט צדיק יעדער
 פים; צוויי נאר האט ■מאם טיש, וא אירום זיצן פרוי זיין און

געזאגט: איר צו ער האט אינדערפרי פעלט. פום איין
 טישן פון עסן זאלן צדיקים אילע אז טאקע, ווילסטו —

? ׳פוס וא אים פעלט עם ימאס טיש, א פון ימיר און פים דריי מיט
געענטפערט: פרוי די האט

 טו גרוים. זיין וועט שאנד די חנינא, גערעכט, ביסט —
צויריקנעמען. פום יגעשאנקענעם דעם מ׳זאל תפילה
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 און אויבערשטן צום געטאן תפילה געטאן, איזוי ער האט
צוריקגענומען. פום גילדערנעם דעם מ׳האט

 פארבייגעגאנגען איז מענטש א אז פאסירט, האט איינמאל
 עטלעכע פאד׳געסן דארטן האט און הוייז חנינא׳ם רבי פארביי
 חנינא רבי האט געפונען. זיי האט •פדוי חנינא׳ם רבי הינער.
:איר צו געזאנט
 די לייגן, דיעלן הינער די ־רואם אייער, די ניט פארנוץ —
אונדזערע. ניט זיינען הינער

 זיך האבן אייער די פון אייער, געלייגט האבן הינער די
 אויסגע־ זיינען הינדעלעך די אויך הינדעלעך; אויסגעבריט

 געווארן פול אזוי איז הויז ראם אייער. געליינט און וואקסן
 אויסהאלטן. געקאנט ניט מ׳האט אז אייער, און הינער מיט
 און הינער און אייער די פארקויפט און אוועק איז חנינא רבי

ציגן. געקויפט
 און געקומען אים צו .מענטשן זיינען שפעטער צייט א

:געזאגט
שאדן. אן טוען צינן דיינע —

געענטפערט: חנינא רבי האט
 אוייפעסן. זיי בערן זאלן שאדן, אן טוען צינן די אויב —

 פעלד פון פאירנאכט קומען ציג יעדע זאל ניט, אבער אויב
הערנער. אירע אויף בער א טראננדיק אהיים,

 הערנער אירע אויף געבראכט ציג יעדע האט אוונט אין
בער. ;א

 פארבייגגעאנגען מענטשן צוויי זיינען א-רום צייט א אין
 ווי דערהערט חנינא רבי האט הויז. חנינא׳ם רבי פארביי
:אנדערן צום זאנט איינער
 מיינע פארגעסן האב איך רואו ארט, דער איז דאם אט —
הינעה

פרעמדן: צום געזאגט חנינא דבי האט
סימן? א אנגעבן מיר קאנסטו —

 א אנגענעבן און יא, געענטפערט: פרעמדער דער האט
סימן.
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:געזאגט חנינא רבי האט
דיר. צו ■געהערן זיי צינן. די אט דיר נעם —

:לעגענדע ■די ווייטעיר דערציילט
 און נעגאנגען איז חנינא רבי אז געטראפן, האט איינמאל

 אנגעהויבן האט קאפ. אויפן •זאלץ מיט קארב א געטראגן
 ארימען דעם יפאר געמיינט האט זאלץ מיט קארב א רעגענען.

:.געזאגט ער האט פאירמעגן. א חנינא׳ן רבי
 ■פריידן, אין איצט איז וועלט גאנצע די עולם, של ירברנר —

? צער אין זיין זאל חנינא אז ■ווילסטו, רעגנט. עם ווייל
אויפגעהערט. רענן דער האט
 ווייטער ער האט אהיים, געקומען איז חנינא רבי ווער

אויבערשטן: צום אויסגערופן
 פריידן. אין איצט איז חנינא דועלט, דער פון האר —

 האט רענן דער אבער זאלץ. זיין אפגעראטעוועט האט ער
צער. אין איז וועלט די און אויפגעהערט

רעגענען. אנגעהויבן ווידער האט

 בן־דוסא חנינא ירבי מיט :■געזאגיט טויט זיין ■נאך מ׳האט
מעשים. גרויסע פון מענטשן די אוועק זיינען
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ץןן1ג איש ג־גץגבג

 געלעבט האט בן־דוסא חנינא רבי מיט צייט איין אין
 א )גימזוי(, גמזו פון .מענטש דער נחום גמזו: איש נחום

 מען האט שפעטערצו יהודה. פון דרום־מערב אין שטעטל
 נחום איש־גם־זו, נחום אנדערש: אויסגעטייטש נאמען דעם
 פאסירן: ניט זאל וואם אלץ, אויף זאגט וואם מענטש, דער
 האט נחום ווייל ;גוטן( צום אויך איז )דאם לטובה״ זו ״גם

 עם ער טוט טוט, אויבעירשטער דער וואם אלץ אז געגלויבט,
גוטן. צום

 ■וואונדער־טוער. א ווי מער געווען איז גמזו איש נחום
 געדארפט ניט ער האט צער, אדער אומגליק פון צייט א אין

 עולם של רבונו דער אויבערשטן. צום טאן תפילה אפילו
 זון, באליבטן זיין פעלט עם וואם געוואוסט ואליין שוין האט

גוטן. צום אויסגעלאזט זיך האט אלץ און
 בא־ אידן האבן גמרא, אין דערציילט ווערט איינמאל,

 פון רייזע א רוים. אין קייסער דעם מתנה א שיקן שטימט
 קלייניקייט. קיין ניט געווען דעמאלט איז רוים קיין ירושלים

 די און זיכערע, קיין ניט געווען זיינען ימ׳ען די און וועגן די
 נחום שיקן מ׳זאל געבליבן, איז אנקומען. דאך מוז מתנה

 אן פאר וואם זיכער. געווען מען איז אים מיט גמזו. איש
 אים אויבערשטער דער יוועט פאסירן, ניט זאל עם אוימגליק

געווען. אזוי טאקע ס׳איז און פארלאזן. ניט
 פערל מיט קעסטעלע א קייסער צום געשיקט אידן האבן

 אפגע־ זיך גמזו איש נחום האט וועג אויפן בריליאנטן. און
 האבן באנאכט ק-רעטשמע. א אין איבערצונעבטיקן שטעלט

 ארויסגע־ קעסטעלע, דאם געעפנט שטילערהייט הויזלייט די
 זאמד. מיט אנגעפילט עם און בריליאנטן און פערל די גנבעט

 דערזען, און קעסטעלע דאם געעפנט ער האט אין־דער־פרי
:געזאגט זיך צו שטיל ער האט זאמד. ■מיט אנגעפילט ס׳איז אז
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גוטן. צום אויך איז דאם לטובה, זו גם —
געזאגט: און קייסער צום אנגעקומען ער איז
אידן. די פון דיר צו מתנה א געבראכט האב איך —

 האט קייסער דער און קעסטעלע דאם געעפנט מ׳האט
:געזאגט ער האט זאמד. מיט אנגעפילט איז עם אז דערזען,
 אים באפוילן האט און — מיר! פון לאבן אידן די —

טויטן. צו
 סענאטאר וא פאר פארשטעלט הנביא אליהו זיך האט

■קייסער: צום געזאגט און
 קעסטעלע דאם איז אפשר איילן. ניט זיך לאמיר —

 פאטער דער אברהם, וואם זאמד, ׳דעמזעלביקן מיט אנגעפילט
 ס׳איז ׳מלחמות? זיינע אין באנוצט האט פאלק, אידישן פון

 האט געהאלטן, מלחמה האט אברהם ווען אז באוואוסט, דאך
 שווערדן געווארן איז זאמד דעם פון און זאמד געווארפן ער
פיילן. און

זען. מיר׳ן :געזאגט קייסער דער האט
 מלחמה א געפירט ■קייסער דער האט צייט יענער אין

 האט באזיגן. געקאנט ניט זי האט ער ■וואם מלוכה, א ימיט
 איינגענומען. מלוכה די מ׳האט און זאמד דאם באנוצט מען

 שאצ- אין גמזו איש נחום אריינגענומען קייסער דער האט
 בריליאנטן און גאלד מיט קעסטעלע דאם אנגעפילט קאמער,

פאראד. גרוים מיט אוועקגעשיקט אים און
 נעכ- אפגעשטעלט זיך גמזו איש נחום האט צוריקוועגם

 געוואונ- זיך האט חברה אכסניה. דערזעלביקער אין טיקן
געפרעגט: און לעבעדיקן א זען צו אים זערט

 וואם קייסער, דעם געבראכט אזוינם האסטו ■וראם —
פאראד? אזא מיט צוריקגעשיקט דיך מ׳האט

געענטפערט: גמזו איש נחום האט
 גע- האב איך יוואס דאס, אחין געבראכט האב איך —

דאנען. פון נומען
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 געווארן זיי זיינען דערהערט, דאס האבן חברה־לייט די
 זיי האבן •גליק, גרוים א •פאר זיי פאר שטייט דא ואז זיכער,

 ערד טיט קאסטנם אנגעפאקט און הויז דאם אראפגעריסן
געזאגט: און קייסער צום אוועקגעפירט און

 געבראכט, דיר מ׳האט רואם זאטד, קעסטעלע יענע —
 געבראכט •דיר האבן מיר הויז. אונדזער פון געווען איז

גאנצע. קאסטנם
 אויסגעפונען, און אויסגעפרובירט עם האט קייסער דער

 זאמד. געוויינטלעכן טיט אנגעפילט ׳זיינען קאסטנם די אז
 פאר׳משפט •גנבים די מ׳האט און באפעל א געגעבן ער האט
טויט. צום

 ווי באקלאגט. ניט קיינמאל זיך האט גמזו איש נחום
 ניט האט ער •דוייטאגן •ווייפיל געווען, ניט אים ם׳איז שלעכט
 דארף עם אזוי. גוט ס׳איז אז געהאלטן, ער האט געליטן,

זיין. אזוי
 אז דערציילט, גמרא די סך. א זייער ער האט געליטן

 ואראפנעמען געדארפט אים •מען האט קראנקהייט א צוליב
 אויף געווארן בלינד אויך איז ער יפיס. ביידע און הענט ביידע
 באדעקט געווארן איז קערפער גאנצער זיין און אויגן, ביידע

באקלאגט. ניט אבער זיך האט גמזו איש נחום קרעץ. מיט
 געהאלטן האט .וראם הייזל, אלט אן אין געלעגן איז ער

 אין געשטאנען זיינען בעט •פון ■פיסלעך די איינפאלן. ביים
אים. אויף ארויפקריכן ניט זאלן ,מוראשקעם אז וואסער, בעקנם

 האלט שטיבעלע דאם אז געזען, האבן תלמידים זיינע
 טיטן בעט די ארויסטראגן געוואלט זיי האבן איינפאלן, באם

 זואבן •און טעבל איבעריקע דאם דערנאך און •רבין קראנקן
געזאגט: זיי צו ער האט הוייז. פון

 גע־ וואם אלץ ארוים טראגט פריע-ר •מייגע, קינדער —
בעט. מיין — לעצט צום גאר הויז. אין זיך פינט

 תלמידים די האבן — ? רבי לעצטן, צום דיך ווארום —
געפאר. א דאך איז •מינוט יעדע געפרעגט.
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געענטפערט: גמזו איש נחום האט
 ניט •פאלט שטיבעלע דאם אז זיכער, בין איך •ווייל —

 מיך וועט איר ווי שנעל אזוי זכות. מיין צוליב נאר איין
אייגפאלן. עם וועט ארויסטראגן,

 ארויסגעטראגן פריער געטאן. אזוי תלמידים די האבן
 ווי בעט. די דערנאך און הויז פון כלים די און מעבל דאם
 איינ־ שטיבל דאם איז בעט, די ארויסגעטראגן האבן זיי נאד

געפאלן.
געפרעגט: תלמידים די האבן

 ווערסטו ■ווארום צדיק, אזא ביסט דו וויבאלד רבי, —
באשטראפט? אזוי

נעענטפערט: ער האט
 צוליב זיך אויך אויסגעבעטן אליין עם האב איך —
זינד. א מיינער

דערציילט: ווייטער האט ער און
 גאיסט צו געגאנגען וועג; אין געגאנגען איך בין אמאל

 אייזלען. אנגעלאדענע הריי געפירט איך האב שווער. מיין צו
 גע־ מיט אייזל איין עסנווארג, .מיט אנגעלאדן אייזל איין

 האט שפייזן. זיסע אלערליי ימיט אייזל איין און טראנקען
: געזאגט .מיר צו און רועג אויפן ארימאן אן אפגעשטעלט מיך

עסן. צום עפעס־וואס מיר יגיב רבי, —
געענטפערט: אים איך האב

 אן אויסלאדן וועל איך ביז צו נאר ווארט שאלד, אט —
 מיין אויספאקן געהאט צייט נאך האב איך איידער אייזל.
 הונגער. פון געשטארבן און געפאילן ארימאן דער איז אייזל,

געזאגט: און אים אויף אויסגעצויגן זיך איך האב
 געהאט ניט רחמנות קיין האבן וואם אויגן, מיינע —

 האבן ■וואם הענט, מיינע ווערן. בלינד ׳זאלן אויגן, דיינע אויך
 אפגעשניטן זאלן הענט, דיינע אויף געהאט ניט רחמנות קיין

 אויף געהאט ניט רחמנות קיין האבן וואם יפים, ימיינע ווערן.
 גע- ניט האב איך און ווערן. אפגעהאקט זאלן פים, דיינע
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 עז גענומען, ניט זיך אויך האב איך ביז הארץ מיין קילט
קרעץ. ■מיט ווערן באדעקט זאל קערפער גאנצער מיין

■געזאגט: תלמידים די האבן
לאגע. אזא אין דיך זעען מיר וואם רבי, אונדז, צו וויי —

געענטפערט: ער האט
 געזען ניט מיך וואלט איר ווען געווען, מיר וואלט וויי —

לאגע. .אזא אין
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בן־יאיך פמזגג דבי

 תנא, א נאך געלעבט האט שפעטער יאר הונדערט אירוס
 זיין וואונדער־טוער. א פאר ׳פאררעכנט געווען איז זואם

 א -געווען איז ער בן־יאיר. פנחס רבי געווען את נאמען
 ער ■פר־ומער. א זייער און כלל־טוער א געלערנטער, גרויסער

 פריט־ דער וועלכע אויך זאכן, סך א ••פון אפגעהיט זיך האט
אומגעקוקט. ניט זיך האט סטער

 לעבן זיין אין קיינמאל אז געזאגט, אים אויף מ׳האט
 ער זינט און ברויט שטיקל פרעמד קיין ■געגעסן ניט ער האט
 אייגע־ זיין פון פארזוכט ניט ער האט שכל צום געקומען איז
טיש. טאטנם נעם

 גע־ איז בן־יאיר פנחס רבי אז פאסיירט, האט איינמאל
 גע־ איז וועג יזיין אויף אידן. .געפאנגענע אויסלייזן גאנגען

 און פרי־יאר, אנהויב געווען ס׳איז גינאי. טייך דער לעגן
 ניט מ׳האט און הריך זייער געווען זיינען טייך פון וואסערן די

געזאגט: פנחם רבי האט אריבער. געקאנט
 טיך לאז און וואסערן דיינע צעשפאלט גינאי, •גינאי, —

דורך.
:געענטפערט טייך דער האט

 באשעפער, דיין פון •ווילן •דעם טאן גייסט פנחם, דו, —
 טו איך און אידן, געפאנגענע אויסצולייזן מצוה א טאן גייסט

 זיכער. ניט אבער ביסט דו באשעפער. מיין פון ווילן דעם
 ניט. אפשר און •מצוה די טאן איינגעבן דיר זיך זועט אפשר

 שפאלטן איך זאל ־דוארום ווילן. זיין איצט דערפיל אבער איך
דיר? צוליב שליחות מיין אפשטעלן און וואסע-רן מייגע

געענטפערט: פנחם רבי האט
 גוזר איך וועל וואסערן, דיינע ניט שפאלטסט דו אויב —

לויפן. ניט •וואסער קיין דיר אין זאל קיינמאל ואז זיין,
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געפאלגט. גינאי טייך דער האט
 יענער אויף טייך. דעם אריבער איז בן־יאיר פנחס רבי

 ווייץ געטראגן האט וואם איינער, געבליבן אבער איז זייט
באפוילן: פנחס רבי האט פסח. אויף מצות ■פאר

 איז ער אויך, אים ■פאר ■וואסערן דיינע צעשפאלט —
מצווה. א ■טאן מיט ■פארנומען איצט

געפאלגט. טייך דער האט
 איינער, נאך טייך זייט יענער אויף געבליבן אבער איז

:באפוילן ■ווידער פנחס רבי האט אראבער. אן
 אראבער. ׳פארן אריך ■וואסערן דיינע צעשפאלט ■גינאי, —

 א מיט ניט זיך ■מען באגייט אזוי אט זאגן: ניט ער זאל
■וועג. אויפן באגלייטער

.מאל. דריטן צום געפאלגט טייך דער האט
 אן אין אפגעשטעלט זיך און געקומען איז פנחם רבי
 דער גערשטן. עסן נעגעבן אייזל יזיין ■מען האט אכסניה.

 דורכגע־ ■גערשטן רעם מען האט געגעסן. ניט האט אייזל
 עסן. צום צוגערירט ניט אלץ זיך האט אייזל דער און זיפט
 אייזל דער און גערייניקט נאכאמאל ■גערשטן דעם מען האט
 רבי צו געקומען מען איז עסן. געוואלט ניט פארט האט

■געזאגט: און פנחס׳ן
 מיר גערשטן. עסן געגעבן אייזל דיין האבן מיר —

 דעם צו זיך רירט ער און גערייניקט, געזיפט, תבואה די האבן
צו. ניט

:געענטפערט פנחם רבי האט
 אראפגע־ ניט נאך גערשטן רעם פון איר האט אפשר —

לויים? די פאר מעשר קיין נוימען
 פאר גערשטן דעם פון צענטל א אראפגענומען ■מען האט

 האט אייזל דער און איז, דין דער ■ווי לויים, און כהנים די
געזאגט: פנחס רבי האט געגעסן. באלד

 זיין פון ■ווילן דעם טאן דאך גייט אייזל ארימער מיין —
 עסן און עבירה אן טאן זאל ער .ווילט איר און באשעפער,

מעשר. קיין אראפגענומען ניט איר פון האט מען וראם תבואה,
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 פנחס רבי עז דערהערט, העט הנשיא יהודה רבי ווען
 אים צו און ענטקעגן ארוים אים ער איז אן, קומט בן־יאיר
:געזעגט
 ׳מאלצייט. ע אתך ימיר בא בלייב און צוליב .מיר טו —

געענטפערט: פנחס רבי האט
בלייבן. ורעל איך גוט, —

 פרייר פער שיינען אנגעהויבן פנים יהודה׳ם רבי האט
נעזאגט: ווייטער האט בן־יאיר פנחס רבי און

 צו הנאה ניט געטאן ■נדר ע האב איך מיינסטו, וראם —
 פאלק. הייליק ע זיינען עידן חלילה. אידן? קיין פון האבן

 זיי אבער ווילן, תאם אייניקע דא זיינען עם וואם? נאר
 האסט, דו אי — דו ניט. ווילן און האבן ענדערע ניט. האבן

 איצט, ניט אבער עסן. דיר בא איך ורעל ווילסט. דו אי
 זיך. איך אייל מצוה, ע טען מיט פערנומען בין איך ותיל
דיר. צו פערגיין איך וועל צוריק וועג מיין אויך

 ווי יהודה׳ן, רבי צו פערגענגען ער איז צוריק, גייענדיק
 רבי עיז פעסירט, גראד אבער האט אפנעמאכט. געווען ׳ס׳איז
 געשטענען זיינען עם רואו טיר ע פערבייגעגעננען איז פנחם

נעפרעגט: ער האט ■מוילאיייזלען. .ותיסע
 מזיקים עזעלכע זיך בע העלט יהודה, רבי ער, ? וואם —

עסן? אים בע וועל איך און מוילאייזלען, ותיסע ווילדע, ווי
 ארויסגענענגען ער איז דערהערט, יהודה .רבי עם האט

געזאגט: און
פערקתפן. זיי איך וועל גוט, —

נעענטפערט: פנחס רבי האט
 שטרויכלונג. קיין ליי׳גן ניט מען טאר בלינדן ע פאר —

זינד. דיזעלביקע באניין דאך וועט קויפער דער
:געזאגט ווייטער יהודה .רבי האט

הפקר. אריף איבערלאזן יזיי וועל איך —
:געענטפערט אים פנחס רבי האט

 וועט תער שעדן. נאר אנטאן דעם .מיט וועסט דו —
נעבן? עכטונג זיי אתך
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געבעטן: ווייטער זיך יהודה רבי האט
 פיס, די פון אדערן די זיי ביי אויסשניירן וועל איך —

בריקען. קאנען ניט זאלן זיי
געענטפערט: פנחס רבי האט

חיים. בעלי צער ןא ■ס׳איז —
געזאגט: ווייטער יהודה רבי האט

טויטן. זיי תעל איך —
:געענטפערט פנחם רבי האט

זאך. גאנצע א ■מאכן צו קאליע זינד א ס׳איז —
 צוגע־ איז אפגעלאזן, ניט אבער אים האט יהודה רבי
 אבער מאלצייט. א אויף בלייבן זאל ער אים, צו שטאנען

 הויכער א אויפגעוואקסן אייז לעגענדע, די דערציילט מיטאמאל,
צעשיידט. זיי און ביידן זיי צווישן בארג

 האט אויבערשטער דער אז ׳פארשטאנען, האט יהודה רבי ■
 צו ניט אויסרייד גוטן א בן־יאיר׳ן פנחם רבי צוגעשיקט דא

 און צעוויינט זיך הנשיא יהודה רבי האט אים. בא עסן
:נעזאגט
 זיי, פאר אזויפיל נאט טוט לעבן זייער בא אויב —

!טויט נאכן טאן זיי פאר ער וועט וויפיל היינט

 גרויסער א געווען זעלטן ניט איז ישראל ארץ אין
 א געווען איז צייטן יענע אין תאסער. אויף דוחק
 אג־ זיי אין זיך זאל עם גריבער, גראבן פלעגט תאם מאן,

 מאן דער טרינקען. צום מענטשן פאר ;וואסער יזאמלען
 געניסן קענען זאל איינער יעדער כדי פריי, גראבן זיי פלעגט

 האט טאכטער זיין אז פאסירט, האט וואסער. דעם פון
 יפאר- זי האבן וואסערן די און טייך א אריבערגיין געוואלט
 אים עם און פנחס׳ן רבי צו צולויפן געקומען ׳מ׳איז שלעפט.

:געענטפערט ער האט דערציילט.
 וואסער. אין אומקומען זאל זי זיין, ניט קאן עם —

דורך אויבערשטן פון ׳רוילן דעם געטאן דאך האט פאטער דער
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 אזא פון טאכטער די עז זיין, געמאלט דען קאן וואפער.
וואפער? דורך אומקומען זאל מענטשן

 אוים־ אן שטאט אין דערהערט טאקע זיך האט באלד
:.געשריי
דא! את טאכטער יענעמם —

 די דערציילט פאפירט? טייך אין דארטן האט ■וראם
:אגדתא
 ווערטער, זיינע ארויפגערעדט האט פנחם רבי נאר ■ווי

 מיידל דאם !ארויפגעראטעוועט און מלאך א אנגעקומען איז
טייך. פון

 ■די פון דערציילט און גערעדט האבן דורות און דורות
 גע־ זייער האבן אמוראים שפעטערדיקע די וואונדער־טוער.

 בן־דופא, חנינא רבי און בן־יאיר פנחם רבי פון האלטן
: גמרא אין מאמר א דא פ׳איז

 מיר זיינען מלאכים, ווי געווען זיינען ערשטע די "אויב
 מענטשן, ווי געווען זיינען ערשטע די אויב ׳מענטשן. ווי

 איייזלען אזעלכע ניט אפילו אבער אייזלען. ווי ימיר זייגען
 האט בן־יאיר פנחם רבי אדער בן־דופא, חנינא רבי וראם

געהאט".
 דערציילט ווערט אייזל בן־דופא׳ם חנינא רבי וועגן )אויך

בן־יאיר(. ׳פנחס רבי פוץ אייזל דעם וועגן ווי ׳מעשה ענלעכע אן


