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ְנָחס ת ּפִ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ה! ּלָ ִהְתּגַ ַהּסֹוד ׁשֶ
ִלְרפּוָאה  ָּקּוק  ַהז ָהִאיׁש  ֶאת  ַלח  ׁשָ ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ 

ִלְכתֶֹבת ְמֻסּיֶֶמת... 
ר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה"  צֹּאן ֲאׁשֶ "ְולֹא ִתְהיֶה ֲעַדת ה' ּכַ

)כז, יז(
ׁש  ּגַ ּנִ ׁשֶ זיע"א,  ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ָמָרָנא  ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ה  ָקׁשָ ַמֲחָלה  ֶאְצלֹו  ֻאְבְחָנה  ׁשֶ ְלִמיד  ּתַ ֵאָליו 
ָבר  ּכְ ָהרֹוְפִאים  ָרָכה.  ּבְ ׁש  ְלַבּקֵ ֵדי  ּכְ נֶת,  ּוְמֻסּכֶ
יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ְחּתֹו  ּפַ ּוְלִמׁשְ ְלִמיד  ַלּתַ ָאְמרּו 
דּו  ִאּבְ ָחַלף  ׁשֶ נֹוַסף  יֹום  ל  ּכָ ְוִעם  ְלַמֲחָלתֹו,  ָמזֹור 

ְקָוה. רֹוִבים ּתִ ַהּקְ
ִעיר, ְוָאַמר לֹו  ְלִמיד ַהּצָ יב ַלּתַ ים" ִהְקׁשִ ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ
ְך  ּכָ ַעל  ר  ְיַסּפֵ לֹא  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ ֵעָצה  לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ
ים ִמּיָד. ִהְנָחה אֹותֹו ֶה"ָחֵפץ  ְלִמיד ִהְסּכִ ְלִאיׁש. ַהּתַ
ְתּגֹוֵרר  ַהּמִ ְמֻסּיָם  ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ָלֶלֶכת  ים"  ַחּיִ
ה  ְך ָעׂשָ ָרָכה. ְוָאֵכן ּכָ ן לֹו ּבְ ֲעיָָרה ְקַטּנָה, ְוהוּא ִיּתֵ ּבַ
ְותֹוְך  ָחָכם,  ְלִמיד  ּתַ ְלאֹותֹו  ִמּיָד  וָּפָנה  ִעיר  ַהּצָ

ן - הוּא ֶהְחִלים! קוָּפה ְקָצָרה וְּבאֶֹפן לֹא ְיֻאּמַ ּתְ
ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ וְּבסֹופֹו  יָבה,  ְיׁשִ ּבַ ִלּמוָּדיו  ּבְ יְך  ִהְמׁשִ הוּא 
ֻהְדַרְך,  ׁשֶ וְּכִפי  ָחה,  ּפָ ִמׁשְ ֵהִקים  ֵמָראִדין,  ָעַקר 
ַאֲחֵרי  ָעָליו.  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְלִאיׁש  ר  ִסּפֵ לֹא  ֵמעֹוָלם 
אֹותֹו  ל  ׁשֶ יָסתֹו  ּגִ ָחְלָתה  ָנה,  ׁשָ ִרים  ֵמֶעׂשְ ְלַמְעָלה 
ְמֵהָרה  ַעד  ָעֵלינוּ,  לֹא  ִמְסּתֹוִרית  ַמֲחָלה  ּבְ ְלִמיד  ּתַ
הוּא  ׁשֶ ַמֲחָלה  ֵמאֹוָתּה  סֹוֶבֶלת  ִהיא  ׁשֶ לֹו  ֵרר  ִנְתּבָ
ָאַמר  לֹא  הוּא  ְלַהְבָטָחתֹו  ֶנֱאָמן  ַאְך  ָעָבר,  ּבְ ָסַבל 

ָבר. ּדָ
ִמְסּתֹוִרית  ַמֲחָלה  ַעל  ר  ּבֵ ּדִ ַעם  ּפַ ׁשֶ ָזְכָרה  ּתֹו  ִאׁשְ
ְך  ּכָ ַעל  ָרה  ּבְ ּדִ ׁשֶ ַעם  ּפַ וְּבָכל  ָעָבר,  ּבְ ּנָה  ִמּמֶ ַבל  ּסָ ׁשֶ

ל ֶאת  ה ְלַעְרּפֵ ּסָ ּנִ ָכל ׁשֶ ר, ּכְ ק ְוֵסֵרב ְלַדּבֵ הוּא ִהְתַחּמֵ
ּסֹודֹו  ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ ר,  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ָעָליו  ָלֲחָצה  ָבָריו  ּדְ

יל ֶאת ַחּיֵי ֲאחֹוָתּה. ַיֲעזֹר ְלַהּצִ
ר  יָסתֹו ִהְפִצירוּ ּבֹו ְלַגּלֹות ֶאת ֲאׁשֶ ּתֹו ְוַגם ּגִ ם ִאׁשְ ּגַ
ֶּהוּ  ז ׁשֶ ָלֶהם  יר  ִהְסּבִ הוּא  א,  ִנְרּפָ ְוֵאיְך  לֹו  ָקָרה 
ֶהן.  ּלָ ׁשֶ ּבְ ָעְמדוּ  ֵהן  ַאְך  ְלַגּלֹותֹו,  ּנוּ  ִמּמֶ ְבַצר  ּנִ ׁשֶ סֹוד 
אֶֹפן  ּבְ ב  ָחׁשַ ְוהוּא  דוּתֹו,  ִהְתַנּגְ ה  ֶנְחְלׁשָ ְלַבּסֹוף 
ָבר  ּכְ הוּא  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ֶהְגיֹוִני 
ים", יָכֹול הוּא  ל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ א ַאַחר ַאְזָהָרתֹו ׁשֶ ִמּלֵ
הוּא  לֹו,  ָקָרה  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ּתֹו  ְלִאׁשְ ר  ְוִסּפֵ ְלַגּלֹות, 
יק  ּדִ ל ַהּצַ ר ַעל הֹוָפָעתֹו ִלְפֵני ַרּבֹו ְוַעל ֲעָצתֹו ׁשֶ ִסּפֵ
ְקַטּנָה  ֲעיָָרה  ּבַ ְמֻסּיָם  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ֶאל  ָלֶלֶכת 

ָהְרחֹוָקה ֵמָראִדין.
זוּ  ֵהא  ּתְ אוַּלי  ְקָוה,  ּתִ אוּ  ִנְתַמּלְ ְוִגיָסתֹו  ּתֹו  ִאׁשְ

ָלָתן. ַהּצָ
הּוא  ַרע,  יׁש  ְלַהְרּגִ ֵהֵחל  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן 
ִמּיָד  ִלְנסַֹע  ָעָליו  ׁשֶ ּתֹו  ְלִאׁשְ ְוָאַמר  ְמאֹד  ִנְבַהל 
ה  ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ה ֶאת ַהּדֶ ים" הּוא ָעׂשָ ֶאל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ
ָהיָה ָאז ָזֵקן  ים" ׁשֶ ֲחָזָרה ְלָראִדין ֶאל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ ּבַ

ׁש. ְוַחּלָ
יב  ְוִהְקׁשִ ָנה  ַהְיׁשָ ָתם  ִגיׁשָ ּפְ ָזַכר ֶאת  ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ 
ֶקט וְּלַאט,  ׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ל ָהִאיׁש, ְוָאז ּדִ ֶקט ְלִסּפוּרֹו ׁשֶ ׁשֶ ּבְ
ַלֲעׂשֹות?  אוַּכל  ָמה  ַאְך  ְלךָ,  ַלֲעזֹר  י  ְויָכְֹלּתִ ַהְלַואי 
ָצִעיר  ָהִייִתי  ָהִראׁשֹוָנה  ֲחָלה  ַהּמַ ְלָך  ָהְיָתה  ׁשֶ ּכְ
א, ַהּיֹום  ְתַרּפֵ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִעים יֹום ֲעבוְּרָך  י ַאְרּבָ ְוַצְמּתִ
מֹו ָאז. ָאֵכן  י יָכֹול ָלצוּם ּכְ י ְוֵאיֶנּנִ ָבר ָזֵקן ִמּדַ ֲאִני ּכְ
ָלה  ָחְכָמתֹו וְּבַעְנְוָתנוּתֹו ּתָ ר ּבְ ֶזהוּ רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ֲאׁשֶ
ְלִמיד ָחָכם ַאֵחר. ל ּתַ ְבְרָכתֹו ׁשֶ ָרָכה ּבִ ֶאת ִקּיוּם ַהּבְ



ֶאת  ִמּכֹל  יֹוֵתר  ִרים  ַהְמַסּפְ ִסּפּוִרים,  ֵני  ׁשְ ן  ְלַהּלָ
ָהָעם  ַצַער  ּבְ פּוָתם  ּתְ ּתַ ְוִהׁשְ ְמִסירּוָתם  ֲאָגָתם,  ּדַ

ָרֵאל. ר ָהיּו ְלַעם ִיׂשְ דֹוִלים ֲאׁשֶ ֵני רֹוִעים ּגְ ל ׁשְ ׁשֶ

ים  לֹמֹה ַזְלָמן לֹא ִהְסּכִ י ׁשְ ַרּבִ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ
ַבר ַמֲאָכל  ְלַהְכִניס ְלִפיו ּדְ

י  ּכִ ַזַצ"ל  אְך  אֹויֶעְרּבָ רוְּך  ּבָ י  ַרּבִ רֹוֶאה  ֶאָחד  יֹום 
ַזַצ"ל  אְך  אֹויֶעְרּבָ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָמָרן   - ָאִביו 
ְלַהְכִניס  רֹוֶצה  ְוֵאינֹו  ְך  ְמֻדְכּדָ הוּא  ַצַער,  ּבְ רוּי  ׁשָ
רוְּך ִלְבִריאוּתֹו  י ּבָ ׁש ַרּבִ ַבר ַמֲאָכל ְלִפיו. ְמאֹד ָחׁשַ ּדְ
י  ַרּבִ  - ָאִביו  ְלַאח  ָקָרא  ְוָלֵכן  דֹול,  ַהּגָ ָאִביו  ל  ׁשֶ
כוַּנת  ׁשְ ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ַזַצ"ל  אְך  אֹויֶעְרּבָ ּדֹב  ַאְבָרָהם 
ל ָאִביו  רֹב ִקְרָבתֹו ׁשֶ י ּבְ יְָדעֹו ּכִ ַלִים, ּבְ ירוּׁשָ ְקָעה ּבִ ּבַ
ר  ר ֶאת ֲאׁשֶ ים ִלְפּתַֹח ֶאת ְסגֹר ִלּבֹו וְּלַסּפֵ ֵאָליו ַיְסּכִ

ְברֹונֹו. ת ׁשִ ָקָרהוּ, ְוֶאת ִסּבַ
אֹורוּ  ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֶאל  בֹואֹו  ּבְ ֶכף  ּתֵ
ְוָטרוּ  ְקלוּ  ׁשָ ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ ְלׂשֹוֵחַח  ְוֵהֵחּלוּ  ָניו,  ּפָ
ְלַאַחר  ם.  ִלּבָ ְמׂשֹוׂש  ֲהֵרי  זֹוִהי  ָהִעּיוּן,  עֶֹמק  ּבְ ּה  ּבָ
ַאל  ׁשָ ַזְלָמן,  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִלְלָחיָיו  ַבע  ַהּצֶ ָחַזר  ׁשֶ
ה  ָלּמָ ֶניָך?  ּפָ ָנְפלוּ  ַמּדוַּע  ַהְיָקר!  'ָאִחי  ָאִחיו:  אֹותֹו 
ָעָנה  ְלִפיָך?'  ָמה  ַבר  ּדְ טֹוֵעם  ְוֵאיְנָך  ה  ַאּתָ ּגֵף  ִמְסּתַ
ה  ַהְרּבֵ אן  ּכָ 'ָהיוּ  ְדָאָגה:  ּבִ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ לֹו 
ל  ׁשֶ ָצרֹות  ָצרֹוֵתיֶהם,  ֶאת  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ַהּיֹום,  ים  ֲאָנׁשִ
ָאִחיו  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ מַֹח?'  ִלׂשְ אוַּכל  ְוֵאיְך  ְיהוִּדים! 
ל  ּכָ ַוֲהלֹא  ִמּיֹוַמִים  ּיֹום  ַמה  'ְוִכי  ּדֹב:  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ

ְוׁשֹוֵטַח  ָך  ְלּתְ ּדַ ַעל  ק  ּפֵ ּדַ ַהּמִ ַרב  ָקָהל  אן  ּכָ יֵׁש  יֹום 
ְך  ל ּכָ ְוָקא ַהּיֹום ָלַקְחּתָ ַהּכֹל ּכָ ֶאת ָצרֹוָתיו, ַמּדוַּע ּדַ

ָך?' ֶאל ִלּבְ
יֵׁש  יֹום  ָכל  ּבְ 'ַאְך  הגרש"ז  לֹו  ָעָנה  צֹוֵדק'  ה  'ַאּתָ
חֹות,  ּמְ ׂשֹורֹות טֹובֹות וְּמׂשַ ִרים ּבְ ים ַהְמַבּשְׂ ם ֲאָנׁשִ ּגַ
ִמיַעת  ְ ִמּשׁ י  ּלִ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ֵאב  ּכְ ֶאת  ְמַעט  ּבִ ַמְקֶהה  ְוֶזה 
ׂשֹורֹות  רוּ ּבְ ּשְׂ ּבִ ים ׁשֶ רֹות, ַאְך ַהּיֹום לֹא ָהיוּ ֲאָנׁשִ ַהּצָ
ְיהוִּדים,  ל  ׁשֶ ָמחֹות  ׂשְ ַעל  ְמעוּ  ׁשָ לֹא  ָאְזַני  טֹובֹות, 
ֶאת  א  ִויַרּפֵ ֵאב  ַהּכְ ֶאת  יק  ּיְַמּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ָהיָה  ְולֹא 

ל ֲאַחי. רֹות ׁשֶ ִמיַעת ַהּצָ ְ י ִמּשׁ ְברֹון ִלּבִ ׁשִ

ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבַ

ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן אֹוֶיְרָּבְך זצוק"ל

ְמעֹו  ׁשָ ּבְ ָהַאְדמֹו"ר  ַמח  ׂשָ ַמּדּוַע 
ד  ִנְכּבָ ְסכּום  ּנּו  ִמּמֶ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ָהִאיׁש  ׁשֶ

אי ְונֹוֵכל? א ַרּמַ ֵאינֹו ֶאּלָ
ל ָהַאְדמֹו"ר  ֶלת ַחְדרֹו ׁשֶ ֵרְך ִלְפֵני ּדֶ ּתָ ּתֹור ָארְֹך ִהׂשְ
י יֹוֵאל ַזַצ"ל, ִאיׁש ִאיׁש ְוָצָרתֹו, ִאיׁש  אְטֵמר ַרּבִ ִמּסָ
ִניָסה  ַהּכְ ִלְקַראת  ים  ׁשִ ִנְרּגָ ֵאָלתֹו, עֹוְמִדים  וּׁשְ ִאיׁש 
עֹות  ִניָמה, ְלֵעָצה אֹו ִלְבָרָכה. ְלַאַחר ׁשָ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ

ל  ׁשֶ ֶלת  ְמֻבּטֶ לֹא  ּמוּת  ּכַ ָבר  ּכְ ִנְכְנסוּ  ֶהן  ּבָ ֲאֻרּכֹות 
ְוִהּנֵה  ָהַאְדמֹו"ר  ֲחַדר  ֶאל  ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ִנְכַנס  ֲחִסיִדים, 
ַהֲחִסיִדים  ְרִגיִלים  ּה  ּבָ ָדָקה  ַהּצְ ת  ּפַ ּקֻ ׁשֶ רֹוֶאה  הוּא 
ֶאל  ִניָסה  ַהּכְ ֵעת  ּבְ ֶנֶפׁש  ְדיֹון  ּפִ ְצָדָקה  ְמעֹות  ָלֵתת 
ָהְיָתה  ִמיָהה  ּתְ ַלֲחלוִּטין.  ְמַעט  ּכִ ֵריָקה  ָהַאְדמֹו"ר, 
עֹז  אי  ּבַ ַהּגַ ִהְרִהיב  ֶסף?"  ַהּכֶ ל  ּכָ ֶנֱעַלם  "ְלֵהיָכן  זֹו, 

ַאל ֶאת ָהַאְדמֹו"ר. ְוׁשָ
ר  ִסּפֵ ָרֵאל"  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ָאָדם  אן  ּכָ ָהיָה  "ָהֶרַגע 



ּתֹו לֹא ָעֵלינוּ  ה ָצרֹות יֵׁש לֹו, ִאׁשְ ָהַאְדמֹו"ר "ְוַהְרּבֵ
כֹחֹו  חֹוָלה ְמאֹד ְוַההֹוָצאֹות ָהְרפוִּאּיֹות ַרּבֹות, ְוֵאין ּבְ
וִּבְכָלל  ִליׁשוָּעה,  ְזקוִּקים  ִמיָלָדיו  ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ִלְסּבֹל. 
ָניו וְּבנֹוָתיו ְמִעיִקים ָעָליו ְוהוּא  וֵּאי ּבָ ּשׂ חֹובֹוָתיו ִמּנִ
ל  ׁש ִלְפֵני ְקִריָסה, ְוָלֵכן ֵהֵבאִתי לֹו ֶאת ּכָ עֹוֵמד ַמּמָ

אן" ִסּיֵם ָהַאְדמֹו"ר. ָהיוּ ּכָ ָדָקה ׁשֶ י ַהּצְ ְסּפֵ ּכַ
יר ֶאת ָהִאיׁש,  אי "ֲאִני ַמּכִ ּבַ י!!" ָזַעק ַהּגַ "אֹוי ֵווי. ַרּבִ

ּתֹו ֵאיֶנּנָה חֹוָלה ְוֵאינֹו ַחּיָב  ָלל ָצרֹות, ִאׁשְ ֵאין לֹו ּכְ
י  ְוא ָנַתן לֹו ָהַרּבִ ָ אי, ַלּשׁ ֶקל ְלִאיׁש, הוּא נֹוֵכל ְוַרּמַ ׁשֶ
י ְוָצַהל  ֵני ָהַרּבִ ָדָקה!!" ִמּיָד אֹורוּ ּפְ י ַהּצְ ְסּפֵ ל ּכַ ֶאת ּכָ
ְמָחה  ׂשִ ֵאיזֹו  הֹו..  ָצרֹות?  ָלל  ּכְ לֹו  'ֵאין  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

הוִּדי ֵאינֹו סֹוֵבל'. רוְּך ה' ַהּיְ י, ּבָ ִלּבִ ָנַתּתָ ּבְ
ְרׁשוּ'( ָרֵאל ַלּיוּׁש - 'ּדִ )ָהַרב ִיׂשְ

י"ז  צֹום   - ַתּמּוז  ּבְ י"ח   - רֹוב  ַהּקָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ין  ּבֵ ְיֵמי  קּוַפת  ּתְ ּוַמְתִחיָלה  ִנְדָחה,  ַתּמּוז  ּבְ
ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ִלים  ִמְתַאּבְ ָאנּו  ּה  ּבָ ָצִרים  ַהּמְ

ן  ה ְלָהִבין ֶאת ַמהּות ַהֻחְרּבָ נּו. ִנְתּבֹונֵן ּוְנַנּסֶ ׁשֵ ִמְקּדָ
רֹון ֵמָאז ְוַעד יֵָמינּו. ְוַהִחּסָ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ָאִסיר  ְגֵדי  ּבִ ָלַבׁש  י  ְרַפּתִ ַהצָּ נֶָרל  ַהּגֶ
ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות...

ַהּנֹוַצר  מֹון  ּמָ ִ ּוַבּשׁ ן  ָאְבּדָ ּבָ ים  ָחׁשִ ָאנּו  ַהִאם 
ה,  ׁש? ִאם ִנְתּבֹונֵן ְנַגּלֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִעְקבֹות ֻחְרּבַ ּבְ
ְזּכֹורֹות ַרּבֹות ְלָכְך:  ת ָהֲעִמיָדה ְמִכיָלה ּתִ ִפּלַ י ּתְ ּכִ
ַרֲחִמים", "ֶאת  ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ "ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ
י ִליׁשּוָעְתָך  ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח", "ּכִ ִוד ַעְבּדְ ּדָ ֶצַמח 
אֹוְמִרים  ָחִליָלה,  ָאנּו,  ֲהֵאין  ַהּיֹום".  ל  ּכָ ינּו  ִקּוִ
ּבֹוִכים  ֲאַנְחנּו  ַהִאם  ְוַלחּוץ?  ָפה  ֵמַהּשָׂ זֹאת 
ְלַאַחר  ּתּוַבן  ְלָכְך  ה  ּבָ ַהּסִ ִליׁש?  ׁשָ ִדְמעֹות  ּבְ

א: ּפּור ַהּבָ ְקִריַאת ַהּסִ
ׁש  ּמֵ ִ ּשׁ ׁשֶ 'אֹוטֹויָה,  ּדָ ֶהְנִרי  ֶנָרל  ַהּגֶ ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ְוַכּמוָּבן,  ַנּפֹוְליאֹון,  ל  ׁשֶ ְצָבאֹו  ּבִ ִכיר  ּבָ ֶאְסְטַרֶטג  ּכְ
ְבִריקֹות ָזָכה ְלָכבֹוד  ְפִקידֹו ְוָתְכִנּיֹוָתיו ַהּמַ ִמּתֶֹקף ּתַ
ִאּתֹו  ִהְתַיֵעץ  ַנּפֹוְליאֹון  ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ וְּלַהֲעָרָכה. 
ַהְתָקָפה  ְלצֶֹרְך  ָעִמים  ּפְ ְכִנּיֹות,  ּתָ ּנוּ  ִמּמֶ ׁש  וִּבּקֵ
ַטח  ֶ ַהּשׁ ִלְפֵני  ַחת  ִמּתַ ֲהָגָנה. אוָּלם  ְלצֶֹרְך  ים  וְּלִעּתִ
ְלֶכֶסף  נוּתֹו  ַחְמּדָ אֹויֵב,  סֹוֵכן  ּכְ ׁש  ּמֵ ׁשִ ֶנָרל  ַהּגֶ

ָהאֹויֵב  ִעם  ׁש  ִנְפּגַ ה  ְוַהּלָ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  אֹותֹו  ֶהֱעִביָרה 
ֲעבוּר  ְכֵנן  ּתִ ַעְצמֹו  הוּא  ׁשֶ ְכִנּיֹוָתיו  ּתָ ֶאת  וָּמַכר 

י. ְרַפּתִ ָבא ַהּצָ ַהּצָ
ֶאת  יַע  ְלַהְפּתִ ַמֲהָלָכיו  י  ּכִ ַנּפֹוְליאֹון,  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ
ְלָכל  מוָּכִנים  ָהיוּ  ָהאֹויֵב  ְוַחּיֵָלי  ָצְלחוּ  לֹא  ָהאֹויֵב 
ְכִנּיֹות ֲאֵליֶהם,  הוּ ֶהֱעִביר ֶאת ַהּתָ יׁשֶ ּמִ ד ׁשֶ ַבר ֲחׁשָ ּדְ
ֶנָרל  ַהּגֶ ָרה:  ַהּמָ ה  ָלֻעְבּדָ הֹוִביָלה  ֶצת  ְמֻאּמֶ ֲחִקיָרה 
ָרב,  ְכִנּיֹות ַהּקְ 'אֹוטֹויָה ָמַסר ָלאֹויֵב ֵמרֹאׁש ֶאת ּתָ ּדָ
יֹוֵתר  ְתִאיָמה ּבְ ֶרְך ַהּמַ ׂש ֶאת ַהּדֶ ַנּפֹוְליאֹון ָזַעם ְוִחּפֵ
ֶנָרל  ַהּגֶ ֶהְחִליט:  וְּלַבּסֹוף  אֹוטֹויָה  ּדָ ֶאת  ְלַהֲעִניׁש 
יָָמיו  סֹוף  ַעד  ִיְהיֶה  ם  ׁשָ ְוׁשֹוֵמם,  ח  ִנּדָ ְלִאי  ַלח  ָ ִיּשׁ

יו ָהָרִעים. ַמֲעׂשָ ְבִדידוּת ְויוַּכל ְלַהְרֵהר ּבְ ּבִ
ֻהֲעָלה  ֲאִסיִרים  וִּבְלבוּׁש  ְרּגֹוָתיו  ִמּדַ הוַּרד  ֶנָרל  ַהּגֶ
ַכב  ׁשָ ַרּבֹות  עֹות  ׁשָ ח,  ִנּדָ ִאי  חֹוף  ּבְ ַלְך  ְוֻהׁשְ ָלֳאִנּיָה 
ָהָרָעב  ֵהֵחל  ׁשֶ ּכְ ּגֹוָרלֹו.  ַמר  ַעל  וָּבָכה  ַהחֹוף  ַעל 
ָסמוְּך,  ּבְ ַדל  ּגָ ׁשֶ ֵעץ  ל  ׁשֶ רֹות  ִמּפֵ ָטַעם  לֹו,  יק  ְלַהּצִ
ע,  ים ְוֵהִכין ְלַעְצמֹו ַמּצָ ן ָאַסף ָעִלים ְיֵבׁשִ ְלַאַחר ִמּכֵ
ִאי ַהּבֹוֵדד. ַהּיִָמים  ְיָלה ָהִראׁשֹון ּבָ ְך ָעַבר ָעָליו ַהּלַ ּכָ
ים  ִּ ִעז ָמָצא  ֵעִצים,  ְזֵעי  ִמּגִ ית  ּבֵ ָנה  ּבָ ֶנָרל  ַהּגֶ ָחְלפוּ, 



ָהִאי  ַעל  ים  ַלַחּיִ ִהְתַרּגֵל  ְוֶהְנִרי  ָחְלפוּ  ים  ֳחָדׁשִ
ם,  ְלׁשָ ַלְך  ֻהׁשְ ּבֹו  ֲאִריְך  ַהּתַ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ַאְך  ֹוֵמם,  ַהּשׁ
יֹום,  אֹותֹו  ּבְ ָלַבׁש  אֹוָתם  ֶהָאִסיר  ְגֵדי  ּבִ ֶאת  ָלַבׁש 
ָהיָה לֹו,  ֲעָמד ָהָרם ׁשֶ ּמַ ר ּבַ ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות. הוּא ִנְזּכַ
ְך  ּכָ ר ַעְצמֹו ַעל  ְוִיּסֵ יו,  ה ַעל ַמֲעׂשָ ֲעֻמּקָ ָחׁש ֲחָרָטה 

ל אֹותֹו ַהּיֹום. ּכָ
ר  ּוִמְסּפַ ָלִאי,  ָסמּוְך  ּבְ ֳאִנּיָה  ִנְטְרָפה  ֶאָחד  יֹום 
ה ֶאת  ָ ְלִאּשׁ א  ָנׂשָ ְוֶהְנִרי  ִנְסֲחפּו ֶאל ָהִאי,  ים  ֲאָנׁשִ
ְלַגּלֹות  ּתֹו  ִאׁשְ ָעה  ֻהְפּתְ ֶאָחד  יֹום  ים,  ַהּנָׁשִ ַאַחת 
ּובֹוֶכה  מּוָזִרים  ְבָגִדים  ּבִ חֹוף  ּבַ ב  יֹוׁשֵ ֲעָלּה  ּבַ ֶאת 
ִלְפֵני  ֶזה  יֹום  'ּבְ נְֶחְרָדה,  ָרה'?  ּקָ 'ַמה  ַמר.  ִכי  ּבֶ
ָחׁשּוב  ָהִייִתי  ּה  ּבָ ׁשֶ ְרַפת,  ִמצָּ ֻהְגֵליִתי  ָנַתִים  ׁשְ
ֲאִני  ר  ִנְזּכָ ֶזה,  יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְלכּות.  ַלּמַ ּוְמקָֹרב 

ְך. ֶמה ָהִייִתי, ְוֵהיָכן ֲאִני ַהּיֹום, ּובֹוֶכה ַעל ּכָ
ִהְבִחין  ְמַעט  ַדל  ּגָ ׁשֶ ּכְ ן,  ּבֵ ָלֶהם  נֹוַלד  ָנה  ׁשָ ְלַאַחר 
ַעל  ָאִביו  ב  יֹוׁשֵ ְמֻסּיָם,  יֹום  ּבְ ָנה,  ׁשָ י  ִמּדֵ י  ּכִ ַהּיֶֶלד 
ָהֶעֶרב.  ַעד  ֵמַהּבֶֹקר  וּבֹוֶכה  מוָּזר  ֶבֶגד  ּבְ ַהחֹוף 
ר  ַאל ַהּיֶֶלד, ְוָהָאב ִסּפֵ ה ּבֹוֶכה?' ׁשָ ה ַאּתָ א, ָלּמָ 'ַאּבָ
נֹו  ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ָנה, ּגַ ָכל ׁשָ לֹו ַעל אֹותֹו יֹום ַמר ְוִנְמָהר. ּבְ
ב  יָׁשַ ְיָלִדים,  ְונֹוְלדוּ לֹו  ה  ָ ִאּשׁ א  ָנׂשָ ַדל,  ּגָ ֶהְנִרי  ל  ׁשֶ
ְוַעל  ּגֹוָרָלם  ַמר  ַעל  ְוקֹוֵנן  וְּנָכָדיו,  נֹו  ּבְ ִעם  א  ּבָ ַהּסַ

ְרַפת. ִאי ַהּבֹוֵדד, ַהְרֵחק ִמּצָ לוָּתם ּבָ ּגָ
ָכל  ּבְ י!  ּדַ ְוִהְכִריז:  ָכִדים  ַהּנְ ַאַחד  ָקם  ַאַחת  ָנה  ׁשָ

ֶּה, ֲאָבל  ֲאִריְך ַהז ּתַ ָנה ַמְכִריִחים אֹוָתנוּ ִלְבּכֹות ּבַ ׁשָ
ֲאִני לֹא ֵמִבין, ָמה ַרע ּפֹה!? ֲהֵרי יֵׁש ָלנוּ ַהּכֹל! יֵׁש 
ּנֹוְתנֹות ָחָלב, ֵעִצים ִלְבנֹות  ים ׁשֶ ִּ רֹות ְטִעיִמים, ִעז ּפֵ
ִעים, טֹוב ִלי ּפֹה,  ג ְוָעִלים ְלָהִכין ֵמֶהם ַמּצָ קֹוַרת ּגַ

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת! י ְמֻעְניָן ּבְ ְוֵאיֶנּנִ
ָקָרא  ׁש,  ְוַחּלָ יׁש  יָׁשִ ָהיָה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֶהְנִרי,  זֹאת  ַמע  ׁשָ
ָאנוּ  ַמּדוַּע  ֵמִבין  "ֵאיְנָך  לֹו:  ְוָאַמר  ִעיר  ַהּצָ ְלֶנְכּדֹו 
ֶּה  ַהז ִריִמיִטיִבי  ַהּפְ ִאי  ּבָ ּנֹוַלְדּתָ  ׁשֶ וּם  ִמּשׁ ּבֹוִכים, 
ׁשוּט לֹא ָרִאיָת  ּפָ ה  ַעם. ַאּתָ ּפַ יָָצאָת ִמּפֹה ַאף  ְולֹא 
ח, ְוָלֵכן ֵאיְנָך יֹוֵדַע ָמה  י ְוַהְמֻפּתָ ֶאת ָהעֹוָלם ָהֲאִמּתִ
ִרים  ׁשָ ה ַמְפִסיד! ֲאִני ָרִאיִתי עֹוָלם ֻמְפָלא וּבֹו ּגְ ַאּתָ
ִרים, ַוֲחנוּיֹות  ֵלי ֲעָנק, ַאְרמֹונֹות ֶנְהּדָ ֲעצוִּמים, ִמְגּדְ
הוּא  ׁשֶ ל יָָמיו, ּכְ ַדל ּכָ ּגָ ל טוּב. ָאֵכן, ִמי ׁשֶ ְמֵלאֹות ּכָ
ִמְתרֹוֵצץ יֵָחף ַעל ַהחֹול. לֹא ֵמִבין ֶמה ָחֵסר לֹו. ַאְך 
ַאִין  ָך ּפֹה, ֵהם ּכְ ּלְ ים ַהּטֹוִבים' ׁשֶ ל 'ַהַחּיִ ּכָ ע ְלךָ, ׁשֶ ּדַ
ָצְרַפת.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ רוִּעים  ַהּגְ ים  ַהַחּיִ ת  ְלֻעּמַ וְּכֶאֶפס 
ְך  ּכָ ַעל  ר  וְּבִעּקָ  - ְבּכֹות  ּלִ ַמה  ה  ַהְרּבֵ ְלָך  יֵׁש  ָלֵכן 

"... ג ַמה ִהְפַסְדּתָ ֵאין ְלָך ֲאִפילוּ ֻמּשָׂ ׁשֶ
יַצד ִנְראּו  ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ַמה ִהְפַסְדנּו. ּכֵ
ׁש ָהיָה ַקּיָם, ְוָלֵכן ֵאין ָאנּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ׁשֶ ים ּכְ ַהַחּיִ
ֶאת  ָחָוה  ׁשֶ ִמי  ַרק  ִריְך.  צָּ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְלקֹונֵן,  ִלים  ְמֻסּגָ

ִית - יָכֹול ְלָהִבין זֹאת... ן ַהּבַ ָאְבּדַ
ְקַלְריָא( )ַאְסּפַ


