
 ֵאיין ָמאל ִאיז ִגעֶווען ַא ֶמֶלְך, ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ֶגיַהאט ֶזעְקס ִזין 
אּון ֵאיין ָטאְכֶטער. ִדי ָטאְכֶטער ִאיז ַּביי ִאים ֵזייֶער ָחׁשּוב ִגעֶווען, 
אּון ֶער ָהאט ִזי ֵזייֶער ְמַחֵבב ִגעֶווען )ְּכלֹוֶמר ִגעִליְּבט( אּון ָהאט ִזיְך 

ִמיט ִאיְהר ֵזייֶער ְמַׁשֲעֵׁשַע ִגעֶווען.

ָטאג.  ֶעֶּפעס ַא  ִאין  ֵאייֶנעם  ִאין  ִגעֶווען  ִאיר  ִמיט  ֶער  ִאיז   ַאָמאל 
ִזיְך ִאים ַארֹוס ִגיַחאְּפט  אּון ִאיז אֹויף ִאיר ְּברֹוֶגז ִגעָוואְרן. ָהאט 
ַא ָוואְרט ֶדער ִניט גּוֶטער ָזאל ִדיְך ַאֶוועק ֶנעֶמען. ַּביי ַנאְכט ִאיז 
ִניט  ֶמען  ָהאט  ְפִריא  ֶדער  ִאין  ַאַריין.  ֵחֶדר  ִאיר  ִאין  ִגיַגאְנֶגען   ִזי 
ִגיוּואּוְסט ִוויא ִזי ִאיז, ָהאט ִזיְך ֶדער ָפאֶטער )ְדַהיְינּו ֶדער ֶמֶלְך( 

ֵזייֶער ְמַצֵער ִגיֶווען אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִזי זּוִכן ַאִהין אּון ַאֶהער.

ִאיז אֹויף ִגְׁשַטאֶנען ֶדער ֵשִני ְלַמְלכּות. ַמֲחַמת ֶער ָהאט ִגיֶזען. ֶדער 
ֶמֶלְך ָהאט ְגרֹויס ַצַער. אּון ָהאט ִגיֶּבעִטן ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶגעֶּבן 
ִאיז  אּון  הֹוָצאֹות.  אֹויף  ֶגעְלט  אּון  ֶפעְרד.  ֵאיין  ִמיט  ְמָׁשֵרת  ֵאיין 
ַצייט,  ֵזייֶער ַאַלאְנֶגע  ִגיזּוְכט.  ֵזיֶער  ִזי  ֶער  ָהאט  זּוִכן.  ִזי  ִגיַגאְנֶגען 
 ִּביז ֶער ָהאט ִזי ִגיפּוֶנען. )ַהייְנט ֶדער ֵצייְלט ֶער ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט ִזי 
ִגיזּוְכט ִּביז ֶער ָהאט ִזי ִגיפּוֶנען( ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען ַא ַלאְנֶגע ַצייט. 
)אּון( ִאין ִמְדָּבִריֹות אּון ִאין ֶפעְלֶדער אּון ִאין ֶוועלֶדער אּון ָהאט 

ִזי ִגיזּוְכט ֵזייֶער ֵאיין ַלאְנֶגע ַצייט.

ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען )אּון( ִאין ִמְדָּבר אּון ָהאט ִגֶזען ַאוֶועג פּון ֶדער 
ַזייט. ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייֵׁשב ִגיֶווען ַּבֲאֶׁשר ִאיְך ֵגיי ַאזֹוי ַא ַלאְנֶגע ַצייט 
ִאין ֶדער ִמְדָּבר אּון ָקאן ִזי ִניט גיִפיֶנען. ָלאם ִאיְך ֵגייֶען אֹויף ֶדעם 
ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ִיׁשּוב.  ֵאיין  צּו  קּוֶמען  ִאיְך  ֶוועל  ָטאֶמער  ֶוועג. 

ַאַלאְנֶגע ַצייט.

ֶדער ָנאְך ָהאט ֶער ִגיֶזעהן ַא ְׁשָלאס אּון ַאַסאְך ֲחָיילֹות ְׁשֵטייֶען 
ַארּום. אּון ֶדער ְׁשָלאס ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ֵׁשיין, אּון ִדי ַחָיילֹות ֶזעֶנען 
ַארּום ִגיְׁשַטאֶנען ְּכֵסֶדר ֵזייֶער ַפיין. ָהאט ֶער מֹוָרא ִגיַהאט ַפאר ִדי 
ֲחָיילֹות. ָטאֶמער ֶוועִלן ֵזיי ִאים ִניט ָלאִזן ַאַריין ֵגיין. ָהאט ֶער ִזיְך 
ְמַייֵׁשב ִגיֶווען ִאיְך ֶוועל ִמיְך ְּפרּוֶוון. אּון ָהאט ִאיֶּבער ִגיָלאְזט ָדאס 
ִגיָלאְזט.  ִאים  ֶמען  ָהאט  ְׁשָלאס.  צּום  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  אּון   ֶפעְרד, 
ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  ִגיֶווען אּון  ְמַעֵּכב  ִניט   אּון ֶמען ָהאט ִאים ָגאר 
ִגיֶוועְרט.  ִניט  ִאים  ָהאט  ֶמען  אּון  ַאְנֶדעִרין  צּום  ֵחֶדר  ֵאיין  פּון 
ִאיז ֶער ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין ַּפאַלאץ. ָהאט ֶער ִגיֶזען. ֶדער ֶמֶלְך ִזיְצט 
ִאים.  ַארּום  ְׁשֵטייֶען  ַחָיילֹות  ַאַסאְך  אּון  ְקרֹוין.  ֵאיין  ִאין   ָדאְרט 
ָדאְרט  ִאיז  ֶעס  ִאים אּון  ַפאר  ֵּכִלים  ְׁשִּפיִלן אֹויף  ַסאְך  ֵאיין  אּון 
ֵזייֶער ֵׁשיין אּון ַפיין ִגיֶווען. אּון ֶדער ֶמֶלְך אּון ֵקייֶנער פּון ֵזיי ָהאט 

ִאים ָגאר ִניט ִגיְפֶרעְגט.

ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ַמֲאָכִלים.  גּוֶטע  ִגיֶזעהן  ָדאְרט  ָהאט  ֶער   אּון 
אּון ָהאט ִגיֶגעִסין. אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִזיְך ִגיֵלייְגט ִאין ֵאיין 
ִזיְך טּוְהן, ָהאט ֶער  ֶוועט  ָוואס ָדאְרִטין  ִוויְנֶקעֶלע ֶער ָזאל ֶזעהן 
ִגיֶזען ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיֵהייְסן ֶמען ָזאל ְּבֶרעְנֶגען ִדי ַמְלָּכה. ִאיז ֶמען 

ִגיַגאְנֶגען ִזיא ְּבֶרעְנֶגען. ִאיז ָדאְרִטין ִגיֶווען ֵאיין ְגרֹויֶסער ַרַעׁש אּון 
ֵאיין ְגרֹויֶסע ִׂשְמָחה, אּון ִדי ַקאֶּפעְליֶעס ָהאֶּבן ֵזייֶער ִגיְׁשִּפיְלט אּו
 ן ִגיזּוְנֶגען. ַווייל ֶמען ָהאט ִגיְּבַראְכט ִדי ַמְלָּכה. אּון ֶמען ָהאט ִאיר 
ִגיְׁשֶטעְלט ֵאיין ְׁשטּול. אּון ֶמען ָהאט ִזי ִגיֶזעְצט ֶלעִּבין ִאים. אּון ָדאס 
 ִאיז ִגיֶווען ִדי ַּבת ֶמֶלְך. אּון ֶער ָהאט ִזי ִגיֶזען אּון ָהאט ִזי ֶדער ֶקעְנט.

ָנאְך ֶדעם ָהאט ִדי ַמְלָּכה ֵאיין קּוק ִגיָטאן אּון ָהאט ִגיֶזען ֵאייֶנער 
ִזיא אֹויף  ִאיז  ִזי ִאים ֶדער ֶקעְנט,  ִוויְנֶקעֶלע ָהאט  ֵאיין  ִאין   ִליְגט 
ָהאט  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ִאים  צּו  ִאיז  אּון  ְׁשטּול  ֶדער  פּון  ִגיְׁשַטאֶנען 
ִאים ָאן ִגיִריְרט, אּון ָהאט ִאים ִגיְפֶרעְגט ָקאְנְסטּו ִמיְך ָהאט ֶער 
ִאיר ִגיֶעְנֶפְרט יֹוא. ִאיְך ֶקען ִדיְך דּו ִּביְסט ִדי ַּבת ֶמֶלְך ָוואס ִאיז 
ִווי קּוְמְסטּו ַאֶהער.  ִגיְפֶרעְגט  ִזי  ֶער  ָהאט  ִגיָוואִרין.  ַפאִלין  ַפאר 
ָהאט ִזי ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ַווייל ֶדעם ַטאִטין ָהאט ִזיְך ִאים ַארֹויס 
ִגיַחאְּפט ָדאס ָוואְרט )ַהְיינּו ַאז ֶדער ִניט גּוֶטער ָזאל ִדיְך ֶנעֶמען( 

אּון ָדא ִאיז ָדאס ָאְרט ָוואס ִאיז ִניט גּוט.

ְמַצֵער.  ֵזייֶער  ִזיְך  ִאיז  ִאיר ָפאֶטער  ֵצייְלט ַאז  ִאיר ֶדער  ֶער   ָהאט 
אּון ֶער זּוְכט ִזי ַּכָמה ְוַּכָמה ָשִנים. אּון ָהאט ִזי ִגיְפֶרעְגט. ִווי ַאזֹוי 
ֶקען ִאיְך ִדיְך ַארֹויס ֶנעֶמען. ָהאט ִזי ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. דּו ָקאְנְסט 
ִמיְך ִניט ַארֹויס ֶנעֶמען. ַסייִדין ַאז דּו ָזאְלְסט ִדיר אֹויס ְקלֹויִּבין 
ָיאר  ַאַגאְנץ  אּון  ָיאר.  ֵאיין  ִזיִצין  ָדאְרט  ָזאְלְסט  אּון  ָאְרט  ֵאיין 
ֶווען  ֶנעֶמען, אּון  ִמיְך ַארֹויס  ָזאְלְסט  ִמיר  ָנאְך  ֶּבעְנֶקען   ָזאְלְסטּו 
אּון  ֶוועִלין  אּון  ֶּבעְנֶקען  ַרק  ָזאְלְסטּו  ַצייט  ָהאְּבן  ֶוועְסט  דּו 
 ָהאִפין ִמיְך ַארֹויס צּו ֶנעֶמען. אּון ָזאְלְסט ַפאְסִטין. אּון ִאין ֶדעם 
ָזאְלְסט  אּון  ַפאְסִטין  ָזאְלְסטּו  ָיאר  ֶדעם  פּון  ָטאג  אּוְנֶטְרְׁשִטין 
ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט  ִאיז ֶער  ְלֵעת,  ִניט ְׁשָלאְפן ֶדעם ַגאְנִצין ֵמֵעת 

ַאזֹוי ִגיָטאן.

ִגיַפאְסט.  ֶער  ָהאט  ָטאג.  אּוְנֶטְרְׁשְטן  ֶדער  ָיאר  סֹוף  צּום   אּון 
ִאיז  אּון  ִגיהֹויְּבן.  אֹויף  ִזיְך  ָהאט  אּון  ִגיְׁשָלאְפן.  ִניט  ָהאט  אּון 
ַאִהין ִגיַגאְנֶגען )ַהְיינּו צּו ֶדער ַּבת ֶמֶלְך ִזי ַארֹויס צּו ֶנעֶמען( ָהאט 
ֶער ֶדער ֶזעְהן ֵאיין ּבֹוים אֹוף ֶדעם ּבֹוים ָהאְּבן ִגיַוואְקֶסען ֵזייֶער 
ֵׁשייֶנע ֶעִּפיל. ָהאט ִזיְך ִאים ֵזייֶער ִגיְגלּוְסט אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען. אּון 
ָהאט ִגיֶגעֶסען פּון ֵזיי. ֵּתיֶּכף ִווי ֶער ָהאט ִגיֶגעֶסען ֶדעם ֶעִּפיל. ִאיז 
ִגיַחאְּפט ֵאיין ְׁשָלאף.  ִגיַפאְלן אּון ֶעס ָהאט ִאים ָאן   ֶער ַאִניֶדער 
אּון ָהאט ִגיְׁשָלאְפן ֵזייֶער ֵאיין ַלאְנֶגע ַצייט ָהאט ֶדער ְמָׁשֵרת ִאים 
ִגֶוועְקט. אּון ֶער ָהאט ִאים ִניט ִגיָקאְנט ֶדער ֶוועְקן ֶדער ָנאְך ָהאט 
ְמָׁשֵרת.  ֶדעם  ֶער  ְפֶרעְגט  ְׁשָלאף.  ֶדעם  ִגיַחאְּפט פּון  ִזיְך אֹויף  ֶער 
ִווי ִּבין ִאיְך ִאין ֶדער ֶוועְלט. ָהאט ֶער ִאים ֶדער ֵצייְלט ִדי ַגאְנֶצע 
ַמֲעֶׂשה. דּו ְׁשָלאְפְסט ׁשֹוין ֵזייֶער ֵאיין ַלאְנֶגע ַצייט. ֶעס ִאיז ׁשֹוין 
ִגיֶווען  ְמַפְרֵנס  ִמיְך  ָהאּב  ִאיְך  ְׁשָלאְפְסט. אּון  דּו  ָׁשִנים. ַאז   ַּכָמה 

פּון ִדי ֵּפרֹות ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער ְמַצֵער ִגיֶווען.

אּון ִאיז ַאִהין ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִזי ִגיפּוֶנען ָדאְרט )ַהְיינּו ִדי ַּבת 
ֶמֶלְך( ָהאט ִזי ִזיְך ַפאר ִאים ֵזייֶער ִגיְקָלאְגט אּון ֵזייֶער ִזיְך ְמַצֶער 

מעשה א : מאבידת בת מלך )יידיש(

בס״ד

ִאין ֶוועג ָהאּב ִאיְך ֶדער ֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה. ָוואס ֶווער ֶעס ָהאט ִזי ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶגעַהאט ַא ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה אּון ָדאס ִאיז ִדי ַמֲעֶשה.

סיפורי מעשיות מרבינו נחמן מברסלב זיע״א

מעשה א -מאבדת בת מלך )יידיש(            עמ׳ 1



ִאיֶּבער  )ְּכלֹוֶמר  ִגיָוואְרן  ָאן  ָהאְסטּו  ֶוועֶגן  ָטאג  ֵאיין  פּון  ִגיֶווען. 
ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ִזיְך ִניט ִגיָקאְנט ַאיין ַהאְלְטן ֵאיין ָטאג. אּון 
ָהאְסט ִגיֶגעְסן ֶדעם ֶעִּפיל ִאיֶּבער ֶדעם ָהאְסטּו ָאן ִגיָוואְרן( ָוואְרן 
ַארֹויס  ִמיְך  ָוואְלְסטּו  ָטאג  ֶדעם  ִאין  קּוֶמען  ִגיֶווען  ָזאְלְסט   דּו 
ִגינּוֶמען. לּוְׁשִמיר ִניט צּו ֶעִסין ִאיז ֵזייֶער ֵאיין ְשֶוועֶרע ַזאְך. ִּבְפַרט 
ֵזייֶער  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִזיְך  ִאיז  ֶדעָמאְלט  ָטאג.  אּוְנֶטעְרְׁשֶטן  ֶדעם 
אֹוְרט.  ֵאיין  ְקלֹויְּבן  אֹויס  ִוויֶדער  ִדיר  ָזאְלְסטּו  ֵּכן  ַעל   ִמְתַגֵּבר. 
אּו ֶדעם  ִאין  אּון  ָיאר.  ֵאיין  ָדאְרט  ִזיְצן  ִוויֶדער  ָזאְלְסט  אּון 
 ְנֶטְרְׁשֶטן ָטאג ָזאְלְסטּו ׁשֹוין ֶמעְגן ֶעִסין. ָנאר ָזאְלְסט ִניט ְׁשָלאְפן. 
אּון ָזאְלְסט ֵקיין ַוויין ִניט ְטִריְנֶקען ְּכֵדי דּו ָזאְלְסט ִניט ְׁשָלאֶפען, 
ָוואִרין ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶדער ְׁשָלאף. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ַאזֹוי 

ִגיָטאן.

ֶדער אּוְנֶטעְרְׁשֶטען ָטאג ִאיז ֶער ַאִהין ִגיַגאְנֶגען. ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן 
ֵאיין ְקַוואל ֵגיין. אּון ִדי ַמְרֶאה פּון ֶדעם ְקַוואל ִאיז ִגיֶווען רֹויט. 
אּון ֶדער ֵריַח ִאיז ִגיֶווען פּון ַוויין. ָהאט ֶער ִגיְפֶרעְגט ֶדעם ְמָׁשֵרת 
ִאים  ִאין  ַזיין  צּו  )ֶקער  ְקַוואל  ֵאיין  ִאיז  ָדאס  ִגיֶזעְהן.  ָהאְסטּו 
ַוויין.  פּון  ִאיז  ֵריַח  ֶדער  אּון  רֹויט.  ִאיז  ַמְרֶאה  ִדי  אּון   ַוואֶסער( 
אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ֶעֶּפעס ַפאר זּוְכט פּון ֶדעם ְקַוואל. ִאיז 
ֶער ֵּתיֶּכף ַאִניֶדער ִגיַפאְלן אּון ָהאט ִגיְׁשָלאְפן ַּכָמה ָשִנים ִזיְּבעִציק 
ָיאר. ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען ַאַסאְך ֲחָיילֹות ִמיט ִדי ַאֹוַּבאִזין ָוואס ֵגייֶען 
ֲחָיילֹות.  ִדי  ַפאר  ַהאְלְטן  ַּביי  ִזיְך  ָהאט  ְמָׁשֵרת  ֶדער  ָנאְך. אּון  ֵזיי 
ָנאְך ֶדעם ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֵאיין ַקאְרֶטע אּון ָדאְרט ִאיז ִגיֶזעְסן ִדי ַּבת 
ֶמֶלְך. ָהאט ִזי ִזיְך ִגיְׁשֶטעְלט ֶלעֶּבן ִאים. אּון ִאיז ַאָראּפ ִגיַגאְנֶגען. 
ֶקעְנט.  ֶדער  ִאים  ָהאט  אּון  ִאים.  ֶלעֶּבן  ִגיֶזעְצט  ִזיְך  ָהאט   אּון 
ִגיֶקעְנט  ִניט  ִזיְך ָאֶּבער  ָהאט  ֶער  ִגיֶוועְקט.  ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  אּון 
ַּבֲאֶׁשר  ִאים.  אֹויף  ְקָלאְגן  צּו  ִגיהֹויֶּבען  ָאן  ִזי  ָהאט  ֶוועִקין,  ֶדער 
 ַאזֹוי ִפיל אּון ַאזֹוי ִפיל ְיִגיעֹות אּון ֶטְרחֹות. ַאזֹוי ִפיל ָיאְרן ָוואס דּו 
ָזאְלְסט  ְּכֵדי ַאז דּו  ַלאְנג  ִדיְך אּון ָהאֶרעֶוועְסט ַאזֹוי  מּוְטֶׁשעְסט 
ָהאְסט  דּו  ָוואס  ֶוועְגן  ָטאג  ֵאיין  פּון  אּון  ֶנעֶמען,  ַארֹויס  ִמיְך 
ִגיָקאְנט ִמיְך ַארֹויס ֶנעֶמען. ָהאְסטּו ָגאר ָאן ִגיָוואִרין. אּון ִזי ָהאט 
ֵזייֶער ִגיֵווייְנט. ִזי ָהאט ִגיָזאְגט. ֶעס ִאיז ֵאיין ְגרֹויס ַרֲחָמנּות אֹויף 
ִדיר אּון אֹויף ִמיר. ַאזֹוי ֵאיין ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס ִאיְך ִּבין ָדא. אּון 
 ָקאן ִניט ַארֹויס ְוכּו'. ֶדער ָנאְך ָהאט ִזי ִגינּוֶמען ֵאיין ַפאְטֵׁשייֶלע 
פּון ֶדעם ָקאּפ. אּון ָהאט אֹויף ִאיר ָאן ִגיְׁשִריְּבן ִמיט ִאיֶרע ְטֶרעֶרן 
אּון ָהאט ַאִניֶדער ִגיֵלייְגט ֶלעְּבן ִאים אּון ִאיז אֹויף ִגיְׁשַטאֶנען אּון 
ָהאט ִזיְך ַאַריין ִגיֶזעְצט ִאין ֶדער ַקאְרֶטע. אּון ִאיז ַאֶוועק ִגיָפאְרן.

ֶדעם  ִגיְפֶרעְגט  ָהאט  אּון  ִגיַחאְּפט  אֹויף  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ָנאְך  ֶדער 
ְמָׁשֵרת. ִווי ִּבין ִאיְך ִאין ֶדער ֶוועְלט, ָהאט ֶער ִאים ֶדער ֵצייְלט ִדי 
ַגאְנֶצע ַמֲעֵׂשה. אּון ַאזֹוי ַאַסאְך ֲחָיילֹות ֶזעֶנען דֹוְרְך ִגיַגאְנֶגען. אּון 
ַאז ֶעס ִאיז ָדא ִגיֶווען ִדי ַקאִריֶטע. אּון ַאז ִזי ָהאט ִגיֵווייְנט ִאיֶּבער 
 ִאים. אּון ִזי ָהאט ִגיְׁשִריְגן ֶעס ִאיז ֵאיין ְגרֹויס ַרֲחָמנּות אֹויף ִדיר 
אּון אֹויף ִמיר. ְוכּו' ַּכַּנ"ל. ֶדער ַווייל ָהאט ֶער ֵאיין ְּבִליק ִגיָטאן ָהאט 
ֶער ֶדער ֶזעְהן ִדי ַפאְטֵׁשייֶלע ִליְגט ֶלעִּבין ִאים ָהאט ֶער ִגיְפֶרעְגט 
ֶעס  ָהאט  ִזי  ִגיֶעְנֶפעְרט.  ִאים  ֶער  ָהאט  ָדאס.  ִאיז  ַוואֶנען   פּון 
ִאיֶּבער ִגיָלאְזט אּון ָהאט אֹויף ִאיר ָאן ִגיְׁשִריְּבן ִמיט ִאיֶרע ְטֶרעִרין 
ָהאט ֶער )ִאים( ִגינּוֶמען ִדי ַפאְטֵׁשייֶלע אּון ָהאט ִזי אֹויף ִגיהֹויְּבן 
ַאֶקעְגן ֶדער זּון. ָהאט ֶער ָאן ִגיהֹויְּבן צּו ֶזעְהן ִדי אֹוִתיֹות ָהאט ֶער 
ִאיֶּבער ִגיֵלייְנט ָוואס ָדאְרט ִאיז ִגיְׁשַטאֶנען ִאיר ְקָלאְגן אּון ִאיר 
ִגיְׁשִריֶּבן( ַאז ַהייְנט ִאיז  ַּכַּנ"ל. אּון )ָדאְרט ִאיז ִגיׁשַטאֶנען  ִגיְׁשֵריי 
ִזי ׁשֹוין ִניט ִאין ֶדעם ְׁשָלאס )ָוואס אֹויְבן ִאיז ִגיְׁשַטאֶנען( ָנאר ֶער 

ָזאל זּוִכין ֵאיין ִגְלִדיֶנעם ַּבאְרג ִמיט ֵאיין ֶּפעְרִליֶנעם ְׁשָלאס ָדאְרט 
ֶוועְסטּו ִמיְך ִגיִפּוֶנען.

ָהאט ֶער ִאיֶּבער ִגיָלאְזט ֶדעם ְמָׁשֵרת אּון ִאיז ׁשֹוין ַאֵליין ִגיַגאְנֶגען 
ָׁשִנים. ָהאט  ַּכָמה  ִגיזּוְכט  ִזי  ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט  ִאיז  זּוְכן. אּון  ִזי 
ֵקיין  ִניט  ְּבַווְדַאי  ִזיְך  ִגיִפיְנט  ִיׁשּוב  ִאין  ִגיֶווען. ַאז  ְמַייֵׁשב  ִזיְך  ֶער 
ִגיְלֶדעֶנער ַּבאְרג אּון ֵאיין ֶּפעְרֶלעֶנער ְׁשָלאס. ָוואְרן ֶער ִאיז ִגיֶווען 
ִאין  ֵגיין  ִאיְך  ֶוועל  ֵּכן  ַעל  )ַלאְנדַקאְרט(  ְקרֹאיִניֶקיס  ִדי  ִאין  ְגִניט 
ִמְדָּבִריֹות  ִאין  זּוִכין  ִזי  ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  זּוִכין.  ָדאְרְטן  ִמְדָּבִריֹות 

ַּכָמה ְוַכָמה ָׁשִנים.

ֶדער ָנאְך ָהאט ֶער ֶדער ֶזעְהן ֵזייֶער ֵאיין ְגרֹויְסן ֶמעְנְטׁש ָוואס ִדי 
ְגֵרייס ִאיז ִגיֶווען ִניט ֶמעְנְטְׁשִליְך. אּון ָהאט ִגיְטָראְגן ֵאיין ְגרֹויֶסען 
ּבֹוים  ְגרֹויֶסער  ֵאיין  ַאזֹוי  ִניט  ִזיְך  ִגיִפיְנט  ִיׁשּוב  ִאין  ָוואס   ּבֹוים. 
אּון ֶדער ֶמעְנׁש ָהאט ִאים ִגיְפֶרעְגט: ֶווער ִּביְסטּו. ָהאט ֶער ִאים 
ֶמעְנׁש  ְגרֹויֶסער  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ֶמעְנׁש.  ֵאיין  ִּבין  ִאיְך  ִגיֶעְנֶפעְרט 
ַפאר ִוויְנֶדעְרט. אּון ָהאט ִגיָזאְגט ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ַאזֹוי ֵאיין ַלאְנֶגע 
ֵקיין  ִגיֶזעְהן  ִניט  ָדא  ָמאל  ֵקיין  ִאיְך  ָהאּב  ִמְדָּבר  ֶדער  ִאין  ַצייט 
ֶמעְנׁש. ָהאט ֶער ִאים ֶדער ֵצייְלט ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶׁשה ַּכַּנ"ל. אּון ַאז 
ֶער  ָהאט  ְׁשָלאס.  ֶּפעְרֶלֶנעם  ַּבאְרג אּון ַא  ִגיְלֶדעֶנעם  ַא  זּוְכט  ֶער 
ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ֶעס ִאיז ְּבַווְדַאי ִניט ַפאר ַהאְנֶדען אּון ָהאט ִאים 
ִגיֶרעט  ִגיָזאְגט ֶמען ָהאט ִדיר ַאיין  ִגיֶווען אּון ָהאט ִאים  ַמְדֶחה 
ֵאיין ַנאִריְׁשֵקייט ָוואִרין ֶעס ִגיִפיְנט ִזיְך ְּבַווְדַאי ִניט ָהאט ֶער ֵזייֶער 
ָאן ִגיהֹויְּבן צּו ֵוויֶנען )ַהְיינּו ֶדער ֵׁשִני ְלַמְלכּות ָהאט ֵזייֶער ִגיֵווייְנט 
אּון ָהאט ִגיָזאְגט( ֶעס ִגיִפּוְנט ִזיְך ְּבַווְדַאי יֹוא ֶעס מּוז ִזיְך ֶעְרֶגעץ 
ִוויְלֶדער  ֶדער  )ַהְיינּו  ִגיֶווען  ַמְדֶחה  ִאים  ָהאט  ֶער  אּון  ִגיפּוֶנען. 
ֶמעְנׁש ָהאט ִאים ַמְדֶחה ִגיֶווען אּון ָהאט ִאים ִגיָזאְגט( ֶמען ָהאט 
ִדיר ֵאיין ַנאִריְׁשֵקייט ַאיין ִגיֶרעט אּון ֶער ָהאט ִגיָזאְגט )ֶדער ֵׁשִני 

ְלַמְלכּות( ֶעס ִאיז ְּבַווְדַאי ַפאר ַהאְנְדן ֶעְרֶגעץ.

ָהאט ֶער ִאים ִגיָזאְגט )ֶדער ִוויְלֶדער ֶמעְנׁש צּום ֵׁשִני ְלַמְלכּות( ָנאְך 
ַמיין ֵדיָעה ָנאְך ִאיז ָדאס ֵאיין ַנאִריְׁשֵקייט ָנאר ַווייל דּו ְׁשַּפאְרְסט 
ִזיְך ְּבֵכן ִאיְך ִּבין ֵאיין ְממּוֶנה ִאיֶּבער ַאֶלע ַחיֹות ֶוועל ִאיְך ִדיר צּו 
ִליּב ָטאן אּון ֶוועל צּום אֹויף רּוֶפען ַאֶלע ַחיֹות ֵזיי לֹויְפן אֹויס ָגאר 
ִדי ֶוועְלט ָטאֶמער ֶוועט ִוויִסין ֵאייֶנע פּון ֵזיי פּון ֶדעם ַּבאְרג ִמיט 
ֶדעם ְׁשָלאס ַהַּנ"ל. ָהאט ֶער צּום אֹויף ִגירּוְפן ַאֶלע ַחיֹות פּון ְקֵליין 
ֵזיי  ִגיֶעְנֶפְרט  ַאֶלע  ֵזיי  ָהאְּבן  ִגיְפֶרעְגט.  ֵזיי  ָהאט  אּון  ְגרֹויס   ִּביז 
ִדיר  ֶמען ָהאט  ֶזעְסטּו  ִגיָזאְגט  ִאים  ֶער  גיֶזעְהן. ָהאט  ִניט  ָהאְּבן 
ֵאיין ַנאִריְׁשֵקייט ַאיין ִגיֶרעט ַאז דּו ִוויְלְסט ִמיְך ָפאְלִגין ֶקער ִדיְך 
אּום ָוואִרין דּו ֶוועְסט ְּבַווְדַאי ִניט ִגיִפיֶנען ָוואִרין ֶעס ִאיז ִניט ָדא 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון ֶדער ֵׁשִני ְלַמְלכּות ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ִגיְׁשַּפאְרט 

אּון ָהאט ִגיָזאְגט ֶעס מּוז ְּבַווְדַאי יֹוא ַזיין.

ֵׁשִני  צּום  ֶמעְנְטׁש  ִוויְלֶדער  )ֶדער  ִגיָזאְגט  ִאים  ֶער   ָהאט 
ִאיז  ֶער  אּון  ִמְדָּבר  ֶדער  ִאין  ְּברּוֶדער  ֵאיין  ָהאּב  ִאיְך   ְלַמְלכּות( 
ַאְממּוָנה ִאיֶּבער ַאֶלע עֹופֹות ָטאֶמער ֵווייִסין ֵזיי ַמֲחַמת ֵזיי ְפִליֶען 
ִגיֶזעְהן ֶדעם ַּבאְרג ִמיט  ֵזיי  הֹויְך ִאין ֶדעם ַאִויר. ָטאֶמער ָהאִּבין 
ֶדעם ְׁשָלאס. ָזאְלְסטּו ֵגיין צּו ִאים אּון ָזאְלְסט ִאים ָזאִגין ַאז ִאיְך 

ָהאּב ִדיְך ִגיִשיְקט צּו ִאים.

ִוויֶדער  ֶער  ָהאט  זּוִכין  ִאים  ָׁשִנים  ְוַּכָמה  ַּכָמה  ִגיַגאְנֶגען  ֶער   ִאיז 
ִגיפּוֶנען ֵזייֶער ֵאיין ְגרֹויִסין ֶמעְנׁש ַּכַּנ"ל. אּון ָהאט אֹויְך ִגיְטָראִגין 
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ֶדער  ִווי  ִגיְפֶרעְגט  ַאזֹוי  אֹויְך  ִאים  ָהאט  אּון  ּבֹוים  ְגרֹויִסין  ֵאיין 
ֶעְרְׁשֶטער. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶׂשה. אּון ַאז ֶדער 
ְּברּוֶדער ָהאט ִאים ִגיִׁשיְקט צּו ִאים. אּון ֶער ָהאט ִאים אֹויְך ַמְדֶחה 
ִזיְך ְּבַווְדַאי ִניט. אּון ֶדער ֵׁשִני ְלַמְלכּות  ִגיִפיְנט  ִגיֶווען ַּבֲאֶׁשר ֶעס 

ָהאט ִאים אֹויְך ֵזייֶער ַמְפִציר ִגיֶווען ֶעס ִאיז ְּבַווְדַאי יֹוא ָדא.

עֹופֹות  ַאֶלע  ִאיֶּבער  ְממּוָנה  ֵאיין  ִּבין  ִאיְך  ִגיָזאְגט  ִאים  ֶער  ָהאט 
אֹויף  צּום  ֶער  ָהאט  ֵזיי.  ֵווייִסין  ָטאֶמער  רּוְפן  ֵזיי  ִאיְך   ֶוועל 
ִגירּוְפן ַאֶלע עֹופֹות אּון ָהאט ַאֶלע ִגיְפֶרעְגט פּון ְקֵליין ִּביז ְגרֹויס. 
ָהאְּבן ֵזיי ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ֵזיי ֵווייִסין ִניט פּון ֶדעם ַּבאְרג ִמיט ֶדעם 
ְׁשָלאס. ָהאט ֶער ִאים ִגיָזאְגט ֶזעְסטּו ֶעס ִאיז ְּבַוְדַאי ִניט ָדא אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט ַאז דּו ִוויְלְסט ִמיְך ָפאְלְגן ֶקער ִדיר אּום ָוואִרין ֶעס 
ֵזייֶער  ִזיְך  ְלַמְלכּות( ָהאט  ֵׁשִני  ִניט ָדא. אּון ֶער )ֶדער  ְּבַווְדַאי  ִאיז 
ֶדער  אֹויף  ָדא  יָא  ְּבַווְדַאי  ִאיז  ֶעס  ִגיָזאְגט  ָהאט  אּון  ִגיְׁשַּפאְרט 

ֶוועְלט.

ָהאט ֶער ִאים ִגיָזאְגט ַווייֶטער ִאין ֶדער ִמְדָּבר ִגעִפיְנט ִזיְך ָדאְרט 
ַמיין ְּברּוֶדער ֶער ִאיז ֵאיין ְממּוָנה ִאיֶּבער ַאֶלע ִוויְנְטן אּון ֵזיי לֹויִפין 
ַּכָמה  ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ֵזיי.  ֵווייִסין  ָטאֶמער  ֶוועְלט  ִדי  ָגאר  אֹויס 
ְוַכָמה ָׁשִנים זּוִכין, ָהאט ֶער ִוויֶדער ִגיפּוֶנען ֵאיין ְגרֹויְסן ֶמעְנְטׁש 
ַּכַּנ"ל. אּון ָהאט אֹויְך ִגיְטָראִגין ֵאיין ְגרֹויִסין ּבֹוים אּון ָהאט ִאים 
ַגאְנֶצע  ִדי  ִגיֶעְנֶפעְרט  אֹויְך  ִאים  ֶער  ָהאט  ַּכַּנ"ל.  ִגיְפֶרעְגט  אֹויְך 
ַמֲעֶׂשה ַּכַּנ"ל. ָהאט ִאים ֶדער ֶמעְנׁש אֹויְך ַמְדֶחה ִגיֶווען. אּון ֶדער 
ִגיָזאְגט  ִאים  ֶער  ָהאט  ִגיֶּבעִטין.  ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  ְלַמְלכּות  ֵׁשִני 
 ֶער ֶוועט ִאים צּו ִליּב ָטאן אּון ֶוועט פּון ַזייֶנעט ֶוועִגין צּום אֹויף 
רּוִפין ַאֶלע ִוויְנְטן אּון ֶוועט ֵזיי ְפֶרעְגן. ָהאט ֶער ֵזיי ִגירּוְפן. ֶזעֶנען 
ֵקייֶנער  ֵזיי  ָהאְּבן  ִגיְפֶרעְגט.  ַאֶלע  ֶער  ָהאט  ִוויְנְטן  ַאֶלע  ִגיקּוֶמען 
ִאים  ֶער  ָהאט  ְׁשָלאס.  ֶדעם  ִמיט  ַּבאְרג  ֶדעם  פּון  ִגיוואּוְסט  ִניט 
ָהאט  ֶמען  ַאז  ֶזעְסטּו  ְלַמְלכּות(  ֵׁשִני  צּום  ֶמעְנׁש  )ֶדער  ִגיָזאְגט 
ֵׁשִני  ֶדער  ִגיהֹויְּבן  ָאן  ָהאט  ֵצייְלט.  ֶדער  ַנאִריְׁשֵקייט  ֵאיין   ִדיר 
ִאיז  ֶעס  ֵווייס  ִאיְך  ִגיָזאְגט  ָהאט  אּון  ֵווייֶנען  צּו  ֵזייֶער  ְלַמְלכּות 

ְּבַווְדַאי יֹוא ָדא.

ֶדער ַווייל ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ַאז ֶעס ִאיז ָאן ִגיקּוֶמען ָנאְך ֵאיין ִוויְנט 
ִזיְך  ָהאְסטּו  ָוואס  ִגיֵּבייֶזעְרט  ִאים  אֹויף  ְממּוָנה  ֶדער  ִזיְך  ָהאט 
ַאזֹוי ַפאר ְׁשֶּפעִטיְקט צּו קּוֶמען ִאיְך ָהאּב ָדאְך גֹוֵזר ִגיֶווען ַאז ֶעס 
ָזאְלן קּוֶמען ַאֶלע ִוויְנְטן ַפאר ָוואס ִּביְסטּו ִניט ִגיקּוֶמען ִמיט ֵזיי. 
 ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ִאיְך ָהאּב ִמיְך ַפאר ַזאְמט ַמֲחַמת ִאיְך 
ִגיְלֶדעִנים  ֵאיין  צּו  ֶמֶלְך  ַּבת  ֵאיין  ְטָראִגין  ָאּפ  ַּבאַדאְרְפט  ָהאּב 
ַּבאְרג ִמיט ֵאיין ֶּפעְרְלִנים ְׁשָלאס ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער ֶדער ְפֵרייט 
ֶער  ָוואס  ְפֵרייט  ֶדער  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאט  ְלַמְלכּות  ֵׁשִני  ֶדער  )ַהְיינּו 

ָהאט ׁשֹוין זֹוֶכה ִגיֶווען צּו ֶהעִרין ָדאס ָוואס ֶער ִוויל(.

ִאיז  ָוואס  ִוויְנט  ֶדעם  ִוויְנְטן  ִאיֶּבער  ְממּוָנה  ֶדער  ִגיְפֶרעְגט  ָהאט 
ָדאְרִטין ַטייֶער. ָהאט ֶער ִאים ִגיָזאְגט ָדאְרט ִאיז ַאְלִדיְנג ַטייֶער. 
ָהאט ִזיְך ָאן ִגירּוְפן ֶדער ְממּוָנה ִאיֶּבער ִוויְנִטין אּון ָהאט ִגיָזאְגט 
צּום ֵׁשִני ְלַמְלכּות ַּבֲאֶשר ַאזֹוי ֵאיין ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס דּו זּוְכְסט 
ֶוועְסטּו  ָטאֶמער  ְּבֵכן  ִגיַהאט  ָהאְסט  דּו  ְיִגיעֹות  ִפיל  ִווי  אּון  ִזי 
ַהייְנט ָהאִּבין ַא ְמִניָעה ַמֲחַמת ֶגעְלט ַעל ֵּכן ֶוועל ִאיְך ִדיר ֶגעִּבין 
ַא ֵּכִלי ַאז ֶווען דּו ֶוועְסט ַאַריין ָטאן ִדי ַהאְנט ֶוועְסטּו פּון ָדאְרט 
ָזאל  ֶער  ִוויְנט ַאז  ֶדעם  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶגעְלט. אּון  ֶנעֶמען  ַארֹויס 
ָהאט  אּון  ִוויְנט  ְׁשָטאִרים  ֶדער  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ַאִהין  ְטָראִגין  ִאים 

ִאים ַאִהין ִגיְטָראְגן. אּון ָהאט ִאים ִגיְּבַראְכט צּום טֹויֶער. ֶזעֶנען 
ָדאְרט ִגיְׁשַטאֶנען ַחָיילֹות אּון ָהאִּבין ִאים ִניט ִגיָלאְזט ִאין ְׁשָטאט 
ָהאט  אּון  ֵּכִלי  ֶדער  ִאין  ַהאְנט  ִדי  ִגיָטאן  ַאַריין  ֶער  ָהאט  ַאַריין. 
ַארֹויס ִגינּוֶמען ֶגעְלט, אּון ָהאט ֵזיי ְמַׁשֵחד ִגיֶווען. אּון ִאיז ַאַריין 
ְׁשָטאט. ֵׁשייֶנע  ֵאיין  ִגיֶווען  ִאיז  ֶעס  ַאַריין.  ְׁשָטאט  ִאין   ִגיַגאְנֶגען 

ִגידּוְנֶגען  ָאן  ִזיְך  ָהאט  אּון  ְגִביר  ֵאיין  צּו  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון 
ֶקעְסט. ָוואִרין ֶמען ַּבאַדאְרף ִזיְך ָדאְרְטן ַפאר ַזאֶמען. ָוואִרין ֶמען 
מּוז ֶזעְהן ִמיט ָחְכָמה אּון ֵׂשֶכל ֶמען ָזאל ִזי ַארֹויס ֶנעֶמען )אּון ִווי 
ַאזֹוי ֶער ָהאט ִזי ַארֹויס ִגינּוֶמען ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶדער ֵצייְלט( צּום 

סֹוף ָהאט ֶער ִזי ַארֹויס ִגינּוֶמען ָאֵמן ֶסָלה.

מעשה א -מאבדת בת מלך )יידיש(            עמ׳ 3


