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 .ֶנֱעַלם ֶהָחָלל ְוֶנֱעַלם ַהְזַמן

 .ְללֹא ּגּוף, ַהֶנֶפׁש ֵהִביָנה ֶׁשִהיא ֶנֶפׁש ִבְלַבד

 ְביֹוְדָעּה ֶׁשִהיא ִנֶצֶבת ַעל ַסף ַתֲעלּוָמה ְּגדֹוָלה, ִבְדָאָגה, ְבַרַעד, ִהיא ִרֲחָפה ְבִצִפָיה ְדרּוָכה

 :קֹול ִנְׁשְמָעה-ּוַבת

ְוָכְך ַעד סֹוף ָכל . ֶאל ְבֵני ָהָאָדם ּוְלִהְתבֹוֵנן ַבתֹוָצאֹות ַמֲעַשִיְך, ִיְהֶיה ָעַלִיְך ַלֲחֹזר ָלֲאָדָמה- 
 .ֶזהּו ְּגמּוְלָך ְוָעְנְׁשָך... ַעד יֹום ַהִדין ְבבֹוא ֵקץ ָהעֹוָלם, ַהדֹורֹות

 ?ָמה ְמַבְשרֹות ָלּה ִמּלֹות ַהּקֹול, אֹוֶמֶרת ָמה זֹאת: ְתֵמָהה  ַהֶנֶפׁש

 .ִהיא ֶנֶעְצָרה. ַהֶנֶפׁש ָיְרָדה ָלָאֶרץ -ָלֶסֶגת ְלַמְעָלה ְכמֹו ַעְרֶפל  , ַהכֹוָכִבים ָחְזרּו ְלַנְצֵנץ

ְוִהיא רֹוָאה . ֲאָנחֹות, ָאגֹותְד , ׁשּוב ְדָמעֹות, ַהֵפרּוִרים –ׁשּוב ָהֲאָנִׁשים , ַקן ַהְנָמִלים –ִהֵנה ׁשּוב ָהֲאָדָמה 
ָהֲעבֹוָדה ְלִספּוק ָצְרֵכי ּגּוָפּה ,  ַכֲאֶׁשר ָהְיָתה ֲעטּוָפה ְבגּוף. ַהֹכל ְבֹאֶפן ָברּור יֹוֵתר ְוָחָׁשה יֹוֵתר ָעֹמק

ַעד יֹום ַהִדין ְבבֹוא ֵקץ , תְוָכְך ַעד סֹוף ָכל ַהדֹורֹו. "ַעָתה ִהיא ַרק ַמֲחָׁשָבה ְוֶרֶגׁש –ֶהֱעִניָקה ָלּה ִׁשְכָחה 
 ".ֶזהּו ְּגמּוְלָך ְוָעְנְׁשָך... ָהעֹוָלם

 רֹוֶעֶדת ַהֶנֶפׁש? ָמה ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁשל ְּגַזר ַהִדין ַהֶזה

ֹו מֹוְך ַהִנָשא ְכמ, ְללֹא ָכל ְׁשִליָטה ַעל ְתנּועֹוֶתיהָ , ִטְבִעי-ִהיא ִנְכְנָסה ֶאל ֵבין ְבֵני ָהָאָדם מּוַנַעת ְבֹכַח ַעל
 :ָרֲאָתה ֶעֶצב ּוְשחֹוק ְוָׁשֲאָלה ֲאֻחַזת ֶבָהָלה. ִמִמְׁשָפָחה ְלִמְׁשָפָחה, ִמַבִית ְלַבִית. ָברּוחַ 

 ?ְוִלְסֹבל ְכֶׁשֵאיֶנִני ְיכֹוָלה ַלֲעשֹות ָדָבר, ַמדּוַע ָעַלי ִלְנֹדד ּוְלִהְסַתֵכל 

 :ְוָאז ִנְׁשַמע קֹול

ֶאל ֵבין ֵאֶּלה ֶׁשִהְתַחַכְכְת ָבֶהם ִבְנדּוַדִיְך , ִּגיָעה ַאְך ְוַרק ֶאל ֵבין ֵאֶּלה ֶׁשָפַגְׁשָת ְבַחַיִיְך ֲעֵלי ֲאָדמֹותַאְת מַ 
ִתְפְּגִׁשי . י ְיָלַדִיְךֶאת ַיְלדֵ , ִתְפְּגִׁשי ָכאן ֶאת ְיָלַדִיְך. ֲעֵלי ֲאָדמֹות ְוִהְׁשַפְעְת ַעל ַמֲהָלְך ַחֵייֶהם ּוַמהּות ַנְפָׁשם

ִתְפְּגִׁשי ָכאן ֶאת ָכל ֵאֶּלה ; ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְוֶאת ֶנְכֵדיֶהם, ֶאת ְבֵני ִמְׁשַפְחֵתְך ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים ְביֹוֵתר
ֶאת פֹוֲעֵלי ַהיֹום ְוֶאת , ֶאת ַיְלֵדיֶהם, ִתְפְּגִׁשי ֶאת ְמָׁשְרַתִיְך; ְוֶאת ַהְפחּוִתים ִמֵמְך ְבַחַיִיְך, ֶׁשָהיּו ָׁשִוים ְלָך
ְוִתְרִאי ָמה ָעִשית ְלַמֲעָנם ּוָמה ָיֹכְלְת , ָכל ִמי ֶׁשַחַיִיְך ָנְגעּו בֹו ֲאִפּלּו ְלֶמֶׁשְך יֹום ֶאָחד, ַבֲעֵלי ַהְמָלאָכה

 . ִהֵנה ַהְּגמּול ְוָהֹעֶנׁש ֶׁשְּלָך. ַלֲעשֹות 

 .ִיעּוָדּהַהְנָׁשָמה ֵהִביָנה ֶאת 

, ַאְת ְיכֹוָלה ַרק ִלְשֹמַח אֹו ְלִהְתַיֵסר –ִהְמִׁשיְך ַהּקֹול  –ְוַהיֹום ׁשּוב ֵאיֵנְך ְיכֹוָלה ַלֲעשֹות ָדָבר - 
אֹו ֹחֶסר  –ִויֹכֶלת ָהֲעִשָיה ָתׁשּוב ֵאַלִיְך ַאְך ְוַרק ַכֲאֶׁשר ֵיָעְלמּו ַהִעְקבֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַמֲעַשִיְך ָהָרִעים 

ַאְך ַכֲאֶׁשר ַאֲחרֹון . ָלרּוַח ַהּטֹוָבה, אֹו ָאז ֵתָהְפִכי ְלרּוַח ַהַהְׁשָּגָחה. ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה –ַהַמַעש ֶׁשָּלְך 
ֵתָהְפִכי  –ִיָּוְתרּו  ִעְקבֹות ַמֲעַשִיְך ַהּטֹוִבים ֶׁשָזַרַעְת ַעל ְפֵני ָהָאֶרץ ֵיָעֵלם ִמֵבין ְבֵני ָהָאָדם ְוַרק ִעְקבֹות ָהֹרעַ 

 . ְלרּוַח ָהֹרַע ַוֲארּוָרה ִתְהִיי

 .ָׁשֲאָלה ַהֶנֶפׁש –? ְוֵהיָכן ְיָלַדי- 

 .ֵהִׁשיב ַהּקֹול –ָכל ֵאֶּלה ֵהם ְיָלַדִיְך - 

 .ַהְנדּוִדים ֵהֵחּלּו
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ְוָכל ַמֲעֶשה ַרע ַמְכִפיל ֶאת , ֵדל ְואֹוֵגר כֹוחַ ּגָ , ָרֲאָתה ַהֶנֶפׁש ֶׁשָכל ַמֲעֶשה טֹוב ֶׁשָעְשָתה ְבַחֶייָה ְמַשְגֵשג
ְוַרִבים ָהיּו ַהַמֲעִשים ַהּטֹוִבים ְוַרִבים ָהיּו ַהַמֲעִשים ָהָרִעים ְוַהְׁשָפָעָתם . ִכְפַלִים ּוִמְתַחֵזק-ַעְצמֹו ֶכֶפל

ִהְתַחְבָרה ְוִנְקְרָעה ְׁשזּוָרה ִבְכֵאב ּוְדָמעֹות , ַזֲחָלּה ְוִהְתַפְתָלה, ִמֵמָאה ְלֵמָאה, ָעְבָרה ִמדֹור ְלדֹור
, ָפְׁשָטה ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה, ָזְרָמה ְבָערּוץ ֶׁשָהַלְך ְוִהְתַרֵחב, ֲחָדׁשֹות ּוְבַמֲעִשים טֹוִבים ְוָרִעים ֲחָדִׁשים

 . ִהִּקיָפה ַאְלֵפי ּוִמְּליֹוֵני ִמְׁשָפחֹות

ְוַגם ַעל ַמֲעֵשיֶהם ְוַחֵייֶהם , ַאְחָרִאית ַּגם ַעל ָכל ַמֲעֵשיֶהם ֶׁשל ֵאֶּלה ֶׁשָפְגָׁשה ְבַחֶייהָ  ִמְפֵני ֶׁשַהֶנֶפׁש ָהְיָתה
 .ְוָכל ֶאָחד ָהָיה ְלֶאֶלף. ֶׁשל ֵאֶּלה ֶׁשִחְנכּו ֲחִניֶכיהָ 

ַהְׁשָפָעתֹו ִחְלֲחָלה ְלתֹוְך . ָהָיה ַמֲעֶשה טֹוב ֶזה –ְבַחֶייָה ֲעֵלי ֲאָדמֹות ִהִציָלה ַפַעם ַהֶנֶפׁש ִמְׁשָפָחה ִבְמצּוָקה 
ַכֲאֶׁשר ֵאֶּלה ָהַאֲחרֹוִנים ֶהֱאִצילּו ַלֲאֵחִרים , ָוָהְלָאה ִמָשם, ָכל ִמי ֶׁשֶהֱעִניָקה לֹו ַהִמְׁשָפָחה ְבתֹוָרה

 .ְבתֹוָרם

ּוְלַחֵיי ָכל , ע ָהָיה ָאב ְלַאְרָבָעה ְוָהָעֶול ִחְלֵחל ְלַחֵיי ְיָלָדיוָהָאָדם ֶׁשִנְפּגַ . ַהְנָׁשָמה ָּגְרָמה ְבַחֶייָה ָעֶול ְלָאָדם
 .ֵבין ֶׁשָהָיה ָקרֹוב ֲאֵליֶהם אֹו ָרחֹוק, ְיָלָדיו ּוְנָכָדיו, ֵאֶּלה ֶׁשִעָמם ִנְפְּגׁשּו אֹותֹו ָאָדם

 .ְוִהיא ָשְמָחה אֹו ִהְתַיְסָרה, ַהֶנֶפׁש ָהְיָתה ַאְחָרִאית ַלֹכל

ְוַרק ֶנֶפׁש ֶׁשָהָעְנָקה ָלּה , ִנְפַרס ְכמֹו ֶרֶׁשת קּוֵרי ַעָכִביׁש ֶׁשל טֹוב ְוַרע, ִנְקָׁשר אֹו ִנַתק, ְוָכְך ִנְׁשַזר ַהֹכל ְבָכל
ִבְתחּוׁשֹות , יםַהֶהָאָרה ְוָזְכָתה ְלַאְלָמֶות ָיְכָלה ְלַהְבִחין ֵהיָכן ֶחְלָקּה ְבִמְלַיאְרֵדי ַהַמֲעִשים ַהּטֹוִבים ְוָהָרעִ 

ְוֵהיָכן ַמֲעֵשי ֶצֱאָצֵאי , ֵהיָכן ְוצֹוַאת ַמֲעֶשיהָ , ֵהיָכן ִנֶכֶרת ַהְׁשָפָעָתּה, ְבֹאֶׁשר ּוְבִיסּוִרים, ַהְכֵאב ּוְבִשְמָחה
 .ֶצֱאָצֶאיהָ 

ִקיּוָמּה ָׁשזּור ְבֶרֶׁשת ִקיּומֹו ֶׁשל , ֹורֹותַחָיה ְבַׁשְרֶׁשֶרת ַהד, ַלְמרֹות ֶׁשֶנְטָפָרה, ֵהִביָנה ַהְנָׁשָמה ֶׁשִהיא ַחָיה
ְוָכל זֹאת ְבִעְקבֹות ַמֲעֵשי ָיֶדיָה ְבֶמֶׁשְך ֶרַגע ָקָצר ֶׁשל ַחֶייָה ֲעֵלי . ִויֵהא ַחָיה ְוַקֶיֶמת ְכטֹוב ְוַרע, ָהעֹוָלם
 .ֲאָדמֹות

ְלִהְׁשַתֵּלב ְבתֹוְך ֶרֶׁשת ַמֲעֵשיֶהם ֶׁשל , ֵהד ֵבין ְבֵני ָאָדם ֲאֵחִריםָהַרע ְוַהּטֹוב ִהְתפֹוְגגּו ְכֵדי ַלֲחֹזר ּוְלהֹוִפיַע כְ 
 .ֵמאֹות ָׁשִנים ָרחֹוק יֹוֵתר ּוְמֻאָחר יֹוֵתר, ְבֶמְרָחק ֶׁשל ֵמאֹות ִמיל, ֲאָנִׁשים ֲחָדִׁשים

ֵאיְך , ַמְׁשָמעּות ַמֲעֶשה ַהָפעֹוט ְביֹוֵתרָמה , ֵהִביָנה ַהֶנֶפׁש ָמה ַמְׁשָמעּות ַחָייו ַהְּקָצִרים ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד
הּוא ַחי ְוָגַדל ְלֵעין , ְוַלְמרֹות ֶׁשֶנֱעַלם ִמָיד ֵמֵעינֹו ֶׁשל ֶבן ְתמּוָתה,ַמְמִׁשיְך ַהַמֲעֶשה ִלְחיֹות ְוִלְגֹדל

 .ַבַמֲחָׁשָבה ּוָבֶרֶגׁש, ַהַהְׁשָּגָחה

ֶלת ַעָתה ַלֲעשֹות ָדָבר ַעד ֲאֶׁשר ֵיָעֵלם ַהֵהד ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַמֲעֶשיָה ָהָרִעים אֹו ַהֶנֶפׁש ִמְתַיֶסֶרת ְוֵאיָנּה ְמֻסּגֶ 
 .אֹו ָאז ֵתָהֵפְך ְלַמְלַאְך אֹו ַלָשָטן. ַהּטֹוִבים ְבַׁשְרֶׁשֶרת ַהדֹורֹות

 ".ֶזהּו ְּגמּוְלָך ְוָעְנְׁשָך"

 .סֹוֶבֶלת ּוַמְמִתיָנה, ְוַהֶנֶפׁש ַמְרִעיָדה, ַפַעם ּגֹוֵבר ָהֹרעַ , ַפַעם ַהּטֹוב ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה

ֲאָבל אֹותֹו ָאָדם ׁשּוב ֵמִפיץ ֶאת ָהֹרַע ְוַהֶנֶפׁש , ַרק עֹוד ְבָאָדם ֶאָחד נֹוְתרּו ִעְקבֹות ַמֲעֶשיָה ָהָרִעים
 .ַאְחָרִאית ְלָכְך

 ...ְדָאָגה, רֹות ֶׁשל ֵסֶבלׁשּוב דֹו

 .ַעד ֲאֶׁשר ָּגַוע ַהֵהד ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָהֹרַע ְבדֹור ָהַאְרָבִעים

ַאְך , ְוַהַמֲאָבק ּגֹוֵרם ָלּה ֹעֶנג. ָזְכָתה ְלכֹוַח ָהֲעִשָיה ְוִהיא יֹוֵצאת ַעָתה ְלֵהָאֵבק ָבֹרעַ , ַהֶנֶפׁש ֶנֶהְפָכה ְלַמְלַאְך
 .י ֲאָדמֹותעֹוד ְבַחֶייָה ָעלֵ , ֶדם ָלֵכןֹתַח ְבַמֲאָבָקּה דֹורֹות ַרִבים קֹ ִהיא ָיְכָלה ִלפְ 

 ?ַמדּוַע לֹא ִהְתִחיָלה ָאז


