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חלק ו

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל

ֵסֶפר

ִעיר ְקָראָקא ּבְ
בנבילות  יהודים  אלפי  הכשלת  של  להחטא  התיקון 
הק'  הגאון  עמוקות"  "מגלה  בעל  הרה"ק  ע"י  וטריפות 

המקובל רבי נתן נטע שּפירא זצוק"ל אב"ד קראקא

àחלõם ֲַַָֻהôף

לקחàעל õêŁ לףñה מגêת Łאת ,פטרìה Łל õפôŁ ,ניה הäŁôבה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
õחברŁ ,בעהה ימי לé àמŁך סבלנäת àחסר חéה ,ברñה אל õôְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא
üא האמת. àעõלם õל ארע מה לé õל רïויס םõחלà אליו ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיבõא
Łבäע. ועõד Łבäע עõד עבר .תëמה הáיע לא אäôת םäŁ ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹלוא!
Łל נõספים Łבäעים אחרי לבõíף, וצער. âאגה מלא éבר היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהôף

...õמõחלà הëת הõפיע ,חהäמת הçïְֲִִִֵַַַָָצ

הäŁôבהזה àעל éאŁר הלŁים. Łאחרי ןõŁהרא êàילה היה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
דהõעב Łל יõם לאחר ,õêŁ Łñה בéŁמ על נרâם àחçים, ŁìŁְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָאר
éבר õפôŁ היטב ידע הäא .תëה הôף õמõחלà פיעõה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמפרכת,
הìמע éדמäת õתõא ראה õנõבדמיä ,יםçהח àין äìואינ õלמõלע üְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהל

דäיחà àחçים. äìדõעà Łהיה מéפי יõתר עõד האחרõניםäרצäצה çàמים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
תהìôŁנ õרתäצ וכל מחר Łחר Łëמ היה õארôŁé ,õתõמ êŁְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹפני

הâין. יõם מאימת ורõעד חרד ,תõוילל כיà מרב מהñְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹונתע

üאיחדà õôא êàŁה õפôŁ את הéיר ולא éמעט àחלõם, õפיעõהà ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֻ
ןõיג Łל äבתקäפõת רŁוא łמחה לŁ àתקäפõת חçיו, Łנõת לé ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹאת
הפיץ הäא .תõיקר àאõר הבהיקה õתäמâ וכל אõר, רןõק היה õêé äְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֻכאב.
ðàהרים, Łמה ãנגé העינים את íŁנור ,üוז קדה Łל זיו õְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻסביב
,רõחðמ צחõרים äהי õêŁ הôכריכים áם .õà להסéôל קŁה Łהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
צל éל ללא ,עלëŁ Łמה àאõר õפñôŁהà קטיפתי לגŁ Łל éְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלבן
כינהה מåיו הìהנה צâיק Łל והדר הõד אמרה õתäŁי éל .רבב õְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָא

...ןõהעלי עדן àְְֵֶֶַָגן

מלæףוהõñל קõל לŁעבר! õפôŁ Łהיה מי לŁ הïלאים âמäת לŁ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
éבר Łכח אäה הäŁôבה, תõנŁ üŁמà !סףé ניõעמï צליליé äְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמעõדד
היה מןåה לé וערני. נמרץ àקõל לדàר מסáל õפôŁ היה עםï Łְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻאי
היהŁ הêëים מעט וגם מדàר. מאŁר יõתר Łמחרי ,ולאה בäעצ õלõְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָק
õברñמ äקעà äêאé וחõרק, צרäד צליל להם היה וŁם, ïה מïיו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָָֹמõציא
וõŁפע äמתיקäת עדנה מלא צלäל, לõñה היה עôה äêוא חי. מת לŁְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ועם רäà בðק לŁ õלõñמ ערבëמ מזרח éרחõק רחõק רäח. ונחת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹאŁר
õל ôלäיה חמäרים, äפŁעים עוõנõת Łרצים, לŁ הïñŁ ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֻהארץ,
קידהŁ ידי על üéâונז ןâעŁ מŁי, üאבר לŁé õלõק היה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמאחõריו.

וטהרה. הקד äבחçי הõôרה àלäëד ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֻנמרצת

עמõñת" "מגêה àעל äְֲִֶַַַֻמיה

פטר."חבריìה לŁ üוהר הñטיפתי õלõק אליו הáיע ..."!בäהאה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
עמõñת", הêה"מג àעל äמיה éלל יõדעים לא ,פלה àעõלם ,אצלכם"ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

הâמ õבאיזä מעלה, Łל מליאïה üõתà àמים, õמעלת áדõלה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמה
מדיםõע העליõנים העõלמõת לŁ עריםה לé !õôדעà Łם ביםְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָמתח
õביתà õמé ,ונכנס צאõי àית, ןà àבחינת Łם äוהריה לפניו, ïְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָתäחים
אäה מה ,õנõרצ את למêא וłłים יוï למõצא מעיםŁנ êéם !רטיïְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻה

"!םçוק Łריר זה הרי õáְֲִֵֵֶַָָזר

נŁמתõ:ואז יציאת מאז õתõא הõñרõת לé את לסïר הìפטר התחיל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לנצח"ïחâי äתינõמŁלנä äלנ היה ומר רע Łוא! ïחד היה לא אמנם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
למעלה, éאן, éי àחçים, äדנõעà בהäŁתà חõזרים äהיינ אלמלא ,ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָנצחים

."הæלמ äלקלñ מה ןñלת יõתר רŁאפ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאי

הçקר!"äבכן, חברי Łäמע, אפõא תéהס ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָ

õà,רõמאחä מïנים תיõא äיפñה מçד מäáפי, ïרחה מתיŁìŁ àְְִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָרגע
תõïקלä מŁחיתים ,להàח מלאכי לŁ תõôé תõôé äמêמæה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמêמעלה
חלחלה äמעõרר אים üé éל היה מראיהם הçם! פתł על אŁר לõחéְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
מהם חלק !עמיםï אלף למäת היה אפŁר àלבד ëŁהïחד äְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָפêצäת,
יםçארס נחŁים àדמäת וחלק רעבים טרף זאבי לŁ àדמäתם äיעáְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָה
...םâ מקïיא טניםł לõמחà סביב äלôïהתŁ ענקçים, פתניםäְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָ
äמõìŁת, õŁנõת àרõçת לŁ àיõתר זועתõçת תõçדמà עלי äעט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻואחרים

Łח ïרצäפים עם הçער, וחçת ראïה Łאי לŁ ערבתô חרמיןמ õרים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
כיםäרâ Łלäפים, ïגיõנõת äבידיהם לדם, תõצמא לõהטõת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָועינים
üõלת םŁ אי אחת àתנäפה אõתי לטלטלä àלàי תןõא לתקע כניםäמäְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
דõע אחלץ לא םמ אŁר וõŁממה, צçה ארץ õאיזà צלמות áְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹיא

נצחים!..." לנצח אבäד ואהיה ְְְְְִֶֶֶַָָָלעõלם,

üא"äבðנ מçד éי עין, להרף רק היתה עלי ìŁפלה החŁכה האימה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
עדנה õŁפעי צחõרים, éרäבים àדמäת ,רחמים מלאכי ארàעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלידי
תיõלáלמר אחד למראõŁתי, אחד מקõם, äפסô הם קץ. לאין üְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹור
äמרáŁ אחרי עד לרגע אף מìëי äזז לא הם הðדדים, מני ניםŁäְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
היתה ולא להàהח מלאכי לé פניà הáיŁה את äחסמ üé .הרהæה ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאת
כניםäמ ,Łא זñי äויר ìŁàיהם זעםà äחרק הם .עלי Łליטה לé ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהם
רידł מìëי אירŁלה ולא éלה יôא לעõłת לגזרים, אõתי ְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָָָָֹֹלקרע
àצäרה, éבחõמה תיõא äיפñה הרחמים מלאכי ארàעת üא ...פליטäְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָ

."ניםï äŁàם אלי להתקרב äיכל לא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹוהŁëחיתים

äהכניסŁé"דõע לעיני äנגל הñברõת, לבית להõבילני éדי לארõן אõתי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
עלי äננõוג הרחמים, מלאכי עתàלאר äהצטרפŁ מעלה, ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמלאכי
éל לי äארב החõרים החàלה ëŁלאכי ולמרõת .üרâה éל üְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלאר
רצחני מאמץà לעברי ונדחקים נדחפים ,מהäעצ àלהיטäת מןåְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָה
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מעבר אל äלטלטלני äלתפסני íëŁביבי גןëה àחõמת רצהï ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפרץ
תõłולע àי לנáע äיכל לא סõפי האין רםïמס אף ועל ,üŁח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹלהרי

רע". לé ִַָלי

äרידõהŁé"מלאכי äłע àעפר, אõתי äíéŁ לפני ,ברñה אל ארõני את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
והמêה, Łרע רבà הארõן אל àהâחפם אחרõן, נõעז מאמץ להàְְֲֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהח
יםŁõדñה לאכיםëה üא מחיר. כלà פיäá את לחטף âוקא äŁñְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹוהתע
את מìëי להסיר ליàמ הåמן éל עלי äננõוג éצäר איתנים סביבי äבðְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָנ

לרגע". אף הרחäם טםàְֶַַַַָָָמ

וכל"áם לגמרי, הíמכ éבר היה הñבר רŁאé ,ללõáה סתימת לאחר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
העירה, äוחזר הëקõם את äעזב ברé ,äנêŁ Łõדñה הרב עם יםäְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהמל
Łם, עõמדים äארŁונ מñברי הרחמים מלאכי ארàעת äזז לא אז áְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹם

רע". éל לגäפי יאìה אêŁ àכנפיהם, עלי ככיםõְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻס

מעלה Łל âין àית àְְִִֵֵֶַָפני

להביא"ואז éדי והדר, הõד עõטים אחרים, מלאכים ארàעה äפיעõה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָ
."מעלה לŁ âין יתà פניà נŁמתי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָאת

üé"התרõממôי éל עצמי àהרáיŁי מיםה מיõלמר וזìקôי על אל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
...נפיםé ŁŁ עלà üמלא הייתי äêאé ,õזé àקäêת מרחף אניŁé ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָקל

àמâהעד äמבריק זõהר נגõהõת, אõר מלא עõלם üõלת הáעôי מהרה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
לתאר äêאפ יכõלים אינכם ,מיŁáה àעõלם למæה, םŁ Łאôם ,õזéְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
חניäר גäותענ אŁר הרŁáת אõתי מêאה מçד .äקצה אפס àְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹדמיõן
éל üŁמà הåה לםõע ôענäגי לé .יםêמà ãלבטאä ãלתאר Łאין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעêאי
ראõנהà אחת Łנçה Łל הענג תëלע כאפסä éאין הם Łõאנ חçי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻימי

.õז ִָָעêאה

עהàאררם ארמõן לעבר אõתי äבילõה êŁי, ביניםŁõה מלאכים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
תõתŁñוה והעäëדים טהõר, דלחà êéם עäłיים éŁתליו ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻונfiא,
אõר äוהפיצ äצצìŁ ענק, מיõיהלà äצàŁ החõêנõת .זïמä ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמåהב
נפעם עõמד ŁìŁארôי ,עין מרהיבי קŁת צבעיà למרחñים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיקרõת
תõססõמתנ ןõהארמ àפתח הענקי הער מעל קסם. מרב Łáְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹונר
לידä לõהטת, Łא Łל àאõתõçת חרäתõת הïŁëט" םõמק" יםêëְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָה
מהŁנ לé אחרי ëŁרחרחים נמריםä תõארי רõבצים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהéניסה
הם הŁìמה, Łל החטאים למâת äבהתאם ,נימהï כנסתëְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻה

."מחרידים נהמה קõלõת ְֲֲִִִִַַַָמŁמיעים

עתàאר"םõלמק ניäוהכניס éנפיהם על אõתי äאłנ הëלאכים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
על ידעôי êŁא ,זהé עינים מרהיב מחזה לפני נתêáה éאן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהïŁëט.
àמàט äêאפ לתïס אפŁר אי האäלם Łל õדלá את .קדם לéôלהס ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמי
אבניà הïוהרצ קרהôה מàŁצים üלכ נõסף .äנהŁמ אל אחד צהñְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻמ
עין את יכהה åŁיון ,הêאé אõר קרני סביבן המפיצõת מבריקõת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחן

הארץ..." äâéר ïני על הæלמ Łם אירהëה Łמְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה

הâיןà"אמצע יתà חברי מסàים õביבíŁ ענקי Łלחן עõמד האäלם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ
מעלהêמ תõŁחõל הלחן Łראà :כלתõא Łא מלאכי êéם מעלה, לŁְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מìח הלחן ïני ועל אמת", הŁמ "õôרת הêëים: Łא Łל àְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻאõתõçת

"...Łא גחליé õàרקõת Łאõתõçתיו ïתäח, õôרה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָספר

מעמק"לכאן, עôה זה äהעלŁ הŁìמõת את מביאים ,הåה הלחן אל ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
לחסד". õא בטŁל מïŁטן את éאן לחרץ éדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהàכא,

àספר"àעת ,נהõâìה מהŁìה לŁ הâף את תחיםõï הïŁëט, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יםłעëה éל את õכõôמ וקõראים מñלף, העäłי העבה תõנõכרåְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה
éל üŁמà עłה מהŁìה àŁעל הרעים יםłעëה לé ואת ביםõæְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָה
מïŁט לכל ידיו. õמà תםõא תבé וŁהäא אדמõת, עלי חçיו Łְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָנõת
מהŁìה äמקטרגים. רŁי מליצי âין, äמלאכי רחמים מלאכי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמתיðבים
דëלל לתáמס ãואינ äפחד, חרדה מרב éלל üדרà םâ נאלמת ãְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻעצמ

וחטאים עברõת על האŁמה âברי נגד נןõáלהתä לבד, ãעצמ על ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזכäת
הñטגõריה. ידי על ãâנג ְְְִֵֵֶַַַָָָָהמäטחים

עלריõלת Łחéיתי àעת אêה. למïŁטים עדים םá מזמינים רב ïי ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
üבמהלä אחרת, מהŁנ Łל מïŁט Łם התנהל הïŁëט, לכס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהñרא
הłעŁ עברה על õâנג להעיד אדם õתõא לŁ õיתà קירõת äנקרא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהäçâן

."õתõא רõאה õאינ אחד Łאף àטäח õתõהיà íàתר, Łְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָם

אï"üסקי לגיהõìם, נõâנים חלק ונõâן. ןõâנ לכל נחרצים õŁנים יןâ ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
לרדת õáזרים אחרים על זמן. äלכëה מדõר לאיזה áם לקàע Łְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹי
לרדת âינן את Łחõתכים הêאé áם Łי הñלע. äלכף יתôחô לõאŁְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָל
õâמם, צמחà õא àהמה, Łל àגäף לáלáלהתä âלôôא לעלמא בäŁְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

."ןäñô לידי äיעáçŁ עד קץ לאין ניםŁו ימים äלחõéת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולעמד

הרäŁת"מçד נתôנ ,יןâà חçבת צאתõי מהŁìהŁé הâין, ïסק מôן עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
םõקëה אל ãתõא ציאיםõמä ãתõא טפיםõח והם להàהח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמלאכי
תŁñמבä ãחרטת את מàיעה äמיêלת, מקõננת הŁìמה .ãל ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהמיעד

העל àעõלם üא עלרחמים, בהäŁולת לחרטה מקõם אין äŁב יõן ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
."תõאדמ עלי יוçח àימי עליהן עבר Łהאדם ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעברõת

הñטרäג àמלõא ְְְְְִִִַַַהמקטרגים

עלהחלõם Łעõת üŁנמ àחçים ארŁìŁ הäŁôבה àעל הðñב Łל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
יתà àאäלם הâברים üמהל על õחääדà üיŁהמ הìפטר õפôŁו Łְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֻעõת,
יוłמע על וחõàŁן âין למסר éדי הäבא אליו ,מעלה לŁ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהâין

הåה: àֶַָָעõלם

רהõק"וצחה éלג לבנה לכאן מáיעה אדם לŁ õמתŁìŁ áם, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ואז âàין, זéאית יõצאת והיא רבב, õא éתם לé ללא éְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹבדלח,
מםõקëמ מעלה מלאכי קמים מçד עדן! לגן הכרזה: מעהŁְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנ
יçלח כיתåŁ üריŁא !üל בõוט üריŁא" וצהלה: רìה לõקà ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוקõראים
תõיפñמ לבנõת נפיםé עם קדŁõים מלאכים לŁ ôéה הàא!" לםõְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָהע
àקõל àהכריזם üרâ ãל יםìמפä éבõד, Łל מŁמר éמין הŁìמה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
יé ,בõט לצâיק äאמר !אà צâיק éי ,הêמס äרŁי üרâ äìï" :ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָחגיגי

"!äיאכל מעלליהם ְְִֵֵֶַַֹפרי

éלàכבõד ,עדן àגן õחתäמנ םõלמק הâðיק מäבל äיתאר לà äבפאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את יתרה äבחàה áדõלה łàמחה ליםàמקä õלקראת צאיםõי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהâðיקים
הזרימםà õéרâ את מאירים והõéכבים והçרח Łמה .Łהחד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמיתם
éל חן. ואבני יהלõמים Łל äברק והåהב הéסף àצבעי אõר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאלõëת
העדן, ןá עריŁל õיעáהà הâðיק לפני מôŁחוים הêכת וכõכבי תõלåëְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה
הåמר: éלי àכל לõקà מיעהŁמä Łירה אõמרת ãêé הàריאה לéְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

"!õחלק ריŁוא õל ְְְְֵֵֶַַ"אŁרי

üא"תõצאõי ללé üדרà נדירõת, יםôלע רק קõרים éאêה âברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מעלה Łל יןâה àית חברי להן. ואבõי אõי ואז âàין, חçבõת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנŁמõת
עליה äמרעימים àיõתר, קŁים נזיפהä כחהõô âברי àפניה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמטיחים

העõלמõת: éל את המזעזעים ,נזעמים צעקה תõלõקàְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

!עŁל'רŁ מצוõתיו נגד ôהתמרד מצח תäåע õאיזà יłראל! Łõïע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
רהõטהä זéה נŁמה ýל äנתנ הäא?! üäרà Łõדñה הëלכים מלכי üְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמל
הקדà ãתõא äלהחזיק äפגם סיג מéל עליה לŁמר ýתõא äְְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֹֻוהזהיר
!ýתיõבתאוä ýחטאיà ãתõא ôוזהמ ãתõא טëאת äלבõíף äְְְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָבטהרה,
ôרôו éעŁן, נמõגõת מדõëת Łעה הנאõת àגלל !ýŁלנפ יõוא ýל ְְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָֻאõי

"'!!לäבá ללא יםçחנäר ותענäגים נצח חçי Łל עõלמõת ש"י ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעל

הõçרדים"לקõל מעלה, Łל יןâה יתà חברי לŁ האêה הõôכחה בריâ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
להàח מלאכי Łל ספר לאין õôéת נזעקõת ,Łיæï éמהלëת ןõâìה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻעל
עטים Łחת, וŁדי éרäחõת וסäפה, סערהà לאäלם הõïרצים Łְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָחõרים
אחת, àבת עליה נõחתõת ידים אלפי נâף. עלהé עדתõהר הŁìמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעל

החäצה, àגäíת ונדחפת הïŁëט מäâכן àאכזרäçת נסחבת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָוהיא
ממהŁ àמרחבי םŁ אי צלמות áיא איזה אל õא ,םìיהáה אל ãéדרàְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעõלם"... חõזרים אין מם אŁר סõפçים, ְְֲִִִִֵֵֶָָאין

קרן"אני üõלת "נדחקôי ,םõחלà õפôŁל רïלס הìפטר üיŁהמ "עצמי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
äבעתה. מïחד רõעד êéי וכל àי, äŁיáיר וêŁא יראäני êŁא éדי ,ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻזוית

י מי הâין. מאימת מאד עלי מר היה יàלהïמצ אכזרי áזר איזה õדע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
עלי חçיו תõנŁ רב אŁר éמõני, רŁע ïעם אי לכאן הáיע האם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלי?
והחטיא חטא והåהמה, הæמאה עריŁ ט"מà Łקäע היה תõְְְְֱֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֻֻאדמ
תõרäחמ תõעברà למיםŁä יראים דיםäיה רבבõת ילŁוהכ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַאחרים
יôצäéהת מעלה? Łל יןâ àית àפני ïה ïתחõן לי יהיה האם !?תרõיàְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
תêלמג נצמדôי Łעה ãתõא וכל ודõאב, אבõé Łéאני תיìï üõתàְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ידי יôŁà àחזקה ãà יôהחזקŁ עמõñת", "מגêה עלà לŁ ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהñלף

והאחרõן..." היחידי הëפלט רõתàְְְְֲִִִַַַָָ

מיêלõת ְְְַַָהŁìמõת

הנçה"הŁìמõת אחרי אחת .ןõמר בניé הïŁëט éס פניà äעבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ
לא אחת אף .תרõי קל Łלענ äמי חמäר Łלענ מי הŁìמõת, äנõâְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹנ
ראõק הéרäז Łל õלõק את õŁמע אני והìה לגמרי. מŁïע חïה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיצאה
תäעדינà אõתי äליכõה הרחמים מלאכי ארàעה אבי... äבŁם Łàְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמי
àספר êŁי הâף את ïתח הëלאכים ואחד הïŁëט, Łלחן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻאל

הáדõל... ְִַַָהåכרõנõת

חלללפתעà Łהדהדה איëה צעקה מõñל הïíים אõëת äרעד ïתאם ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
הענקי: לםäֲִָָָָהא

מי'לא הáיהìם ריõמד éל !?הåה המרע הרŁע את לכאן הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
'!!!õבילŁà äיקïְְִִִַיס

קפאתיביניםŁõה הëלאכים üא äפêצäת, עתהà מרב מקõמי על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
תõéהר הŁëי àכנפי àקלילäת àי àנגעם מñפאõני אõתי äררõע ,יêŁְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
היתהŁ "תõñעמ הêמג" עלà Łל הñלף àמגêת נזéרôי êŁְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהם.

...לחןה ïני על תäמהירà ãתõא והìחôי ללàי, דהäְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻצמ

הñôיף:ואז לõñה ניתŁ נŁמע ְְִִִֵַַַַָ

יגזר'איזה Łהäא ?"תõñעמ "מגêה àעל Łל אêה הם äàâרים מין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֻ
äלנ לתת סמכäת éל õל אין ?Łענ לéמ õזé נŁמה לפטר äְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹעלינ
דיםäיה לŁ למהŁ לעיר הŁõïע Łל הäŁôבה את לàקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהõראõת,

'!!!סףé àצע למען Łנים, עłרõת üŁמàְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָ

Łלàארח להõדá קבäצה Łם מאי הàזק àמהירäת פיעהõה ïלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
âקדה: àתñיפäת נגד" à"התקפת ïŁתחה יŁר, מליצי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמלאכים,

מסïיקים'מäâע לא האם !?õז מעìה מהŁלנ נטïלים עõד אôם ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
היא תהêá äגבäרה אמץ äאילà àחçיה?! íŁבלה ריםäíçה ãבילŁàְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עם àפני סיג éל ללא עליהם דתהõוה àרàים Łïעיה את ãעצמàְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
זרקה סõף àלי ולחרפõת, לבזיõנõת יäצפ מêהיõת להרתע מàלי ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָועדה
éל את ידיה õמà והŁמידה והרוחה העŁר יçח éל את ãוá ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹמאחרי
תõנŁ éל üŁמà Łאספה החמâה תõצרõא éל את ,ãŁäרכä ãנõְְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָה
Łבנפä הõæב ãנõמרצ וôרה !פליטä łריד מהם להŁאיר ליàמ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחçיה,
מריםä קŁים ועäìיים סבל עברה ,הåה העõלם ôענäגי לé על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחפצה
ריäíי והïŁלõת, õŁäàת וחם. קר äנדäדים, áלäת Łנõת ŁלŁ üŁמàְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
äêא áמäרה! בהכנעהä àאהבה להàק לéוה לתארם! Łאין Łונפ äáְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹף
לםõע õתõלא רדיםõוי אדם ניà לŁ תõפäגà מתלŁàים אôם ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָהייתם
ולסàל לłאת ïנים םäŁà מסáלים הייתם לא ,Łõאנ יçח ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻלחיõת

çמ נàŁרים הייתם !הêאé ייםäìעüיŁלהמ יכõלים הייתם ולא ד ְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
Łא üõלת ãתõא ילæלה áם רõצים םôא ועôה הäŁôבה! àְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָתäñני
àעל ãל הבטיח "תõñעמ הêמג" עלà והæהõר Łõדñה הרב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהáיהìם?!

תיהõנõעו לé וכי הäíçרים, àכäר מסïיק éבר צרפה Łהיא äבכתב ïְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹה
,רבב ללא הçנקä הéז ויצאה ,תõבדמעä דםà äטפŁונ äמרק äְְְְְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹֹפŁעיה
אין מדיםõע äŁôבה àŁעלי םõמקà éי áדõלים, מâðיקים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָיõתר
את פניוà מטיחים אôם äלבõíף לעמד! ליםõיכ áמäרים יקיםâְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹצ

'רŁע'!?' הêëִַָָָה

üאערהŁ מלחמה äיבŁה והמקטרגים, טיניםłëה ,יןâה מלאכי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
עõלמõת: Łמרעי àקõל זעם àחמת àְְְֲֳִַַַַַָָָצעקם

äאõà''...!עיהŁï àרב חõללה õז מהŁìŁ אהõה את äראäְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹ

üõותתõלêמי ,תõמŁנ תõורבב אלפים הðדדים מéל äיעáה Łנçה ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָ
צרה: תõקעõפä תõכõבäְָָ

אäתיו!''הõנõעו גללà áëàפה äתנõלמ áְְֲִֵֵַַַַָָָרם

ŁרŁע'אני 'מïני הŁìמõת, אחת קõננה ,'ימי àדמי העõלם מן יôעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
טרפה!' àמאכלי äרבבõת אלפים הכŁיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָזה

äהיינ'לא' ,תõאחר תõמŁנ äלêי רàן!' àית לŁ ôינõקõת חדר, ילדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
äבגלל ,ויראה õôרה áדõלי תõלהי ייםäéס äלנ äהי חטא! טעם äְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָידענ

'!äנàאà äדנõעà äוענá זה ראלłי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָעõכר

äואנחנ'ריëמס ôמרäרים äבכי נהי קõל נŁמע ,'תõצעיר נŁים äהיינ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
רהõלת אõתם לâלג äינäק äבטהרה, àקדה ילדים äילדנ' łְְְְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָֻערõת,
את äנפחנ ,זה Łל עוõנõתיו גללà אäלם טõבים, äלמעłים äְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלחïה
יםéהר הôינõקõת .ההנקה àתקäפת õא הêדה Łàעת äתינõמŁְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָנ
,רäמס היëא טäïל ללאä אם אהבת ללא תõטõעï יתõמים, äארŁְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹֹנ
ניםéסëה תõטõעïה כיà לõק ñàבר, מנäחה äלנ אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועôה
ןé זליהןõá על המקìנõת éצïרים !äנôמא מרïה õאינ àְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעריסõתיהם
äטננà ïרי לŁ תיהםõæמä עריסõתיהם על ôמיד מרחפõת äְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאנ
ידיà õא המטïלõת יד חתô סõבלים äכŁהם .תõלאנח äארŁìŁְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
תõמעâה למראה צער מרב Łëמ נłרפõת äאנ החõרגõת, ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהאëהõת
הíבל àגיהõìם! üצר אין äבילנŁà הŁçע... חסרי äנŁנפ מחמלי לŁְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
הם עליהם, גןçŁ מי להם איןŁ העזäבים, היתõמים Łל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהðער
לכאן יáיע õàŁ לõçם äינéח éבר .פתôה מעäìיי עיםäרá יõתר äבילנŁàְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
Łל צערם על õà äמñיתנ éיצד תõלרא éדי הåה, האכזר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהרŁע
õל למחל ציםõר äלבõíף !םõìיהáה Łאà יתלñח éיצד ,äינïוט äללינõְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹע

לא!' ואפן ïנים äŁàם לא! !לéה על õל ְְְִִֶַַַָָֹֹֹֹֹולסלח

נקמהàעõד תõבעõות וכעס זעם àצוחõת ןàל מרי את õŁפכõת יםŁìה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
עדרים הïŁëט אäלם üõלת Łלפל äהתחיל ,נקיהןõוי עõלליהן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹעבäר
כיםõà וגõעים, עיםõï Łéהם äגדיים, עגלים ,וצאן קרà Łל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָֹעדרים
יןâה יתà àפני תיהםõטענ את וõŁטחים האêמת, נםõŁלà נניםõמקäְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מעלה: Łְֶַָל

äהיינ'äיכלנ .הæמ Łל àעõלם äתינõמŁנ לתäñן äזקäקים áלäáלים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
מיŁ ירא õŁחט זה ידי על רק חהäלמנ אõתנäלזõéת חטŁי ם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חרדה מלאי äהיינ הåמן לé הàרכה! את äעלינ הłויע Łéרה Łàְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָחיטה
äזכינ äכéŁבר טרפה. Łחיטה ונחט יõá לŁ àידים חלילה נïל אêŁְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
äתנõא ŁçŁחט חטõה אל äתנõא äבילõçŁ äינïוצ äתנõא יקנה çŁְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהäדי
זה, ראלłי Łõïע äתנõא לקח ïגימה, ללא רהŁé àסéין àְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹברכה,
םâקר àמהלõëת äתנõא קטל םŁו נâח, סתר מחסן üõלת äתנõא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהביא
äתנõçïוצ äתינõקוô לé טמאים! חזירים חריםõìŁ éפי ,Łהרא ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹעל
זה, טרפõת מאכיל לŁ הõíáת àידיו לאל äונהי äצïנ ולמנäחה, ןäñְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻלת

מנäחה!' למצא ליàמ äהôה àעõלם ונדים נעים äŁב äאנ וŁְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹועכ

äŁôבה àעל ,ýריŁְְֶַַַָא

üõתà'ליàמ ,פיà נôקה לõŁני äêאé עמדôי õåה והëהäמה Łהרע לé ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָ
õפôŁל àחלõם לסïר הìפטר üיŁהמ ,'תיäלזכ אחת מêה אף ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹֻלמצא
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מעבר אל äלטלטלני äלתפסני íëŁביבי גןëה àחõמת רצהï ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפרץ
תõłולע àי לנáע äיכל לא סõפי האין רםïמס אף ועל ,üŁח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹלהרי

רע". לé ִַָלי

äרידõהŁé"מלאכי äłע àעפר, אõתי äíéŁ לפני ,ברñה אל ארõני את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
והמêה, Łרע רבà הארõן אל àהâחפם אחרõן, נõעז מאמץ להàְְֲֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהח
יםŁõדñה לאכיםëה üא מחיר. כלà פיäá את לחטף âוקא äŁñְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹוהתע
את מìëי להסיר ליàמ הåמן éל עלי äננõוג éצäר איתנים סביבי äבðְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָנ

לרגע". אף הרחäם טםàְֶַַַַָָָמ

וכל"áם לגמרי, הíמכ éבר היה הñבר רŁאé ,ללõáה סתימת לאחר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
העירה, äוחזר הëקõם את äעזב ברé ,äנêŁ Łõדñה הרב עם יםäְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהמל
Łם, עõמדים äארŁונ מñברי הרחמים מלאכי ארàעת äזז לא אז áְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹם

רע". éל לגäפי יאìה אêŁ àכנפיהם, עלי ככיםõְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻס

מעלה Łל âין àית àְְִִֵֵֶַָפני

להביא"ואז éדי והדר, הõד עõטים אחרים, מלאכים ארàעה äפיעõה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָ
."מעלה לŁ âין יתà פניà נŁמתי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָאת

üé"התרõממôי éל עצמי àהרáיŁי מיםה מיõלמר וזìקôי על אל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
...נפיםé ŁŁ עלà üמלא הייתי äêאé ,õזé àקäêת מרחף אניŁé ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָקל

àמâהעד äמבריק זõהר נגõהõת, אõר מלא עõלם üõלת הáעôי מהרה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
לתאר äêאפ יכõלים אינכם ,מיŁáה àעõלם למæה, םŁ Łאôם ,õזéְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
חניäר גäותענ אŁר הרŁáת אõתי מêאה מçד .äקצה אפס àְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹדמיõן
éל üŁמà הåה לםõע ôענäגי לé .יםêמà ãלבטאä ãלתאר Łאין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעêאי
ראõנהà אחת Łנçה Łל הענג תëלע כאפסä éאין הם Łõאנ חçי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻימי

.õז ִָָעêאה

עהàאררם ארמõן לעבר אõתי äבילõה êŁי, ביניםŁõה מלאכים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
תõתŁñוה והעäëדים טהõר, דלחà êéם עäłיים éŁתליו ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻונfiא,
אõר äוהפיצ äצצìŁ ענק, מיõיהלà äצàŁ החõêנõת .זïמä ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמåהב
נפעם עõמד ŁìŁארôי ,עין מרהיבי קŁת צבעיà למרחñים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיקרõת
תõססõמתנ ןõהארמ àפתח הענקי הער מעל קסם. מרב Łáְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹונר
לידä לõהטת, Łא Łל àאõתõçת חרäתõת הïŁëט" םõמק" יםêëְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָה
מהŁנ לé אחרי ëŁרחרחים נמריםä תõארי רõבצים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהéניסה
הם הŁìמה, Łל החטאים למâת äבהתאם ,נימהï כנסתëְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻה

."מחרידים נהמה קõלõת ְֲֲִִִִַַַָמŁמיעים

עתàאר"םõלמק ניäוהכניס éנפיהם על אõתי äאłנ הëלאכים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
על ידעôי êŁא ,זהé עינים מרהיב מחזה לפני נתêáה éאן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהïŁëט.
àמàט äêאפ לתïס אפŁר אי האäלם Łל õדלá את .קדם לéôלהס ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמי
אבניà הïוהרצ קרהôה מàŁצים üלכ נõסף .äנהŁמ אל אחד צהñְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻמ
עין את יכהה åŁיון ,הêאé אõר קרני סביבן המפיצõת מבריקõת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחן

הארץ..." äâéר ïני על הæלמ Łם אירהëה Łמְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה

הâיןà"אמצע יתà חברי מסàים õביבíŁ ענקי Łלחן עõמד האäלם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ
מעלהêמ תõŁחõל הלחן Łראà :כלתõא Łא מלאכי êéם מעלה, לŁְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מìח הלחן ïני ועל אמת", הŁמ "õôרת הêëים: Łא Łל àְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻאõתõçת

"...Łא גחליé õàרקõת Łאõתõçתיו ïתäח, õôרה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָספר

מעמק"לכאן, עôה זה äהעלŁ הŁìמõת את מביאים ,הåה הלחן אל ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
לחסד". õא בטŁל מïŁטן את éאן לחרץ éדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהàכא,

àספר"àעת ,נהõâìה מהŁìה לŁ הâף את תחיםõï הïŁëט, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יםłעëה éל את õכõôמ וקõראים מñלף, העäłי העבה תõנõכרåְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה
éל üŁמà עłה מהŁìה àŁעל הרעים יםłעëה לé ואת ביםõæְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָה
מïŁט לכל ידיו. õמà תםõא תבé וŁהäא אדמõת, עלי חçיו Łְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָנõת
מהŁìה äמקטרגים. רŁי מליצי âין, äמלאכי רחמים מלאכי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמתיðבים
דëלל לתáמס ãואינ äפחד, חרדה מרב éלל üדרà םâ נאלמת ãְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻעצמ

וחטאים עברõת על האŁמה âברי נגד נןõáלהתä לבד, ãעצמ על ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזכäת
הñטגõריה. ידי על ãâנג ְְְִֵֵֶַַַָָָָהמäטחים

עלריõלת Łחéיתי àעת אêה. למïŁטים עדים םá מזמינים רב ïי ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
üבמהלä אחרת, מהŁנ Łל מïŁט Łם התנהל הïŁëט, לכס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהñרא
הłעŁ עברה על õâנג להעיד אדם õתõא לŁ õיתà קירõת äנקרא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהäçâן

."õתõא רõאה õאינ אחד Łאף àטäח õתõהיà íàתר, Łְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָם

אï"üסקי לגיהõìם, נõâנים חלק ונõâן. ןõâנ לכל נחרצים õŁנים יןâ ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
לרדת õáזרים אחרים על זמן. äלכëה מדõר לאיזה áם לקàע Łְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹי
לרדת âינן את Łחõתכים הêאé áם Łי הñלע. äלכף יתôחô לõאŁְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָל
õâמם, צמחà õא àהמה, Łל àגäף לáלáלהתä âלôôא לעלמא בäŁְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

."ןäñô לידי äיעáçŁ עד קץ לאין ניםŁו ימים äלחõéת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולעמד

הרäŁת"מçד נתôנ ,יןâà חçבת צאתõי מהŁìהŁé הâין, ïסק מôן עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
םõקëה אל ãתõא ציאיםõמä ãתõא טפיםõח והם להàהח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמלאכי
תŁñמבä ãחרטת את מàיעה äמיêלת, מקõננת הŁìמה .ãל ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהמיעד

העל àעõלם üא עלרחמים, בהäŁולת לחרטה מקõם אין äŁב יõן ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
."תõאדמ עלי יוçח àימי עליהן עבר Łהאדם ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעברõת

הñטרäג àמלõא ְְְְְִִִַַַהמקטרגים

עלהחלõם Łעõת üŁנמ àחçים ארŁìŁ הäŁôבה àעל הðñב Łל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
יתà àאäלם הâברים üמהל על õחääדà üיŁהמ הìפטר õפôŁו Łְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֻעõת,
יוłמע על וחõàŁן âין למסר éדי הäבא אליו ,מעלה לŁ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהâין

הåה: àֶַָָעõלם

רהõק"וצחה éלג לבנה לכאן מáיעה אדם לŁ õמתŁìŁ áם, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ואז âàין, זéאית יõצאת והיא רבב, õא éתם לé ללא éְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹבדלח,
מםõקëמ מעלה מלאכי קמים מçד עדן! לגן הכרזה: מעהŁְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנ
יçלח כיתåŁ üריŁא !üל בõוט üריŁא" וצהלה: רìה לõקà ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוקõראים
תõיפñמ לבנõת נפיםé עם קדŁõים מלאכים לŁ ôéה הàא!" לםõְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָהע
àקõל àהכריזם üרâ ãל יםìמפä éבõד, Łל מŁמר éמין הŁìמה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
יé ,בõט לצâיק äאמר !אà צâיק éי ,הêמס äרŁי üרâ äìï" :ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָחגיגי

"!äיאכל מעלליהם ְְִֵֵֶַַֹפרי

éלàכבõד ,עדן àגן õחתäמנ םõלמק הâðיק מäבל äיתאר לà äבפאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את יתרה äבחàה áדõלה łàמחה ליםàמקä õלקראת צאיםõי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהâðיקים
הזרימםà õéרâ את מאירים והõéכבים והçרח Łמה .Łהחד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמיתם
éל חן. ואבני יהלõמים Łל äברק והåהב הéסף àצבעי אõר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאלõëת
העדן, ןá עריŁל õיעáהà הâðיק לפני מôŁחוים הêכת וכõכבי תõלåëְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה
הåמר: éלי àכל לõקà מיעהŁמä Łירה אõמרת ãêé הàריאה לéְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

"!õחלק ריŁוא õל ְְְְֵֵֶַַ"אŁרי

üא"תõצאõי ללé üדרà נדירõת, יםôלע רק קõרים éאêה âברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מעלה Łל יןâה àית חברי להן. ואבõי אõי ואז âàין, חçבõת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנŁמõת
עליה äמרעימים àיõתר, קŁים נזיפהä כחהõô âברי àפניה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמטיחים

העõלמõת: éל את המזעזעים ,נזעמים צעקה תõלõקàְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

!עŁל'רŁ מצוõתיו נגד ôהתמרד מצח תäåע õאיזà יłראל! Łõïע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
רהõטהä זéה נŁמה ýל äנתנ הäא?! üäרà Łõדñה הëלכים מלכי üְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמל
הקדà ãתõא äלהחזיק äפגם סיג מéל עליה לŁמר ýתõא äְְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֹֻוהזהיר
!ýתיõבתאוä ýחטאיà ãתõא ôוזהמ ãתõא טëאת äלבõíף äְְְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָבטהרה,
ôרôו éעŁן, נמõגõת מדõëת Łעה הנאõת àגלל !ýŁלנפ יõוא ýל ְְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָֻאõי

"'!!לäבá ללא יםçחנäר ותענäגים נצח חçי Łל עõלמõת ש"י ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעל

הõçרדים"לקõל מעלה, Łל יןâה יתà חברי לŁ האêה הõôכחה בריâ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
להàח מלאכי Łל ספר לאין õôéת נזעקõת ,Łיæï éמהלëת ןõâìה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻעל
עטים Łחת, וŁדי éרäחõת וסäפה, סערהà לאäלם הõïרצים Łְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָחõרים
אחת, àבת עליה נõחתõת ידים אלפי נâף. עלהé עדתõהר הŁìמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעל

החäצה, àגäíת ונדחפת הïŁëט מäâכן àאכזרäçת נסחבת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָוהיא
ממהŁ àמרחבי םŁ אי צלמות áיא איזה אל õא ,םìיהáה אל ãéדרàְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעõלם"... חõזרים אין מם אŁר סõפçים, ְְֲִִִִֵֵֶָָאין

קרן"אני üõלת "נדחקôי ,םõחלà õפôŁל רïלס הìפטר üיŁהמ "עצמי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
äבעתה. מïחד רõעד êéי וכל àי, äŁיáיר וêŁא יראäני êŁא éדי ,ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻזוית

י מי הâין. מאימת מאד עלי מר היה יàלהïמצ אכזרי áזר איזה õדע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
עלי חçיו תõנŁ רב אŁר éמõני, רŁע ïעם אי לכאן הáיע האם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלי?
והחטיא חטא והåהמה, הæמאה עריŁ ט"מà Łקäע היה תõְְְְֱֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֻֻאדמ
תõרäחמ תõעברà למיםŁä יראים דיםäיה רבבõת ילŁוהכ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַאחרים
יôצäéהת מעלה? Łל יןâ àית àפני ïה ïתחõן לי יהיה האם !?תרõיàְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
תêלמג נצמדôי Łעה ãתõא וכל ודõאב, אבõé Łéאני תיìï üõתàְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ידי יôŁà àחזקה ãà יôהחזקŁ עמõñת", "מגêה עלà לŁ ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהñלף

והאחרõן..." היחידי הëפלט רõתàְְְְֲִִִַַַָָ

מיêלõת ְְְַַָהŁìמõת

הנçה"הŁìמõת אחרי אחת .ןõמר בניé הïŁëט éס פניà äעבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ
לא אחת אף .תרõי קל Łלענ äמי חמäר Łלענ מי הŁìמõת, äנõâְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹנ
ראõק הéרäז Łל õלõק את õŁמע אני והìה לגמרי. מŁïע חïה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיצאה
תäעדינà אõתי äליכõה הרחמים מלאכי ארàעה אבי... äבŁם Łàְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמי
àספר êŁי הâף את ïתח הëלאכים ואחד הïŁëט, Łלחן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻאל

הáדõל... ְִַַָהåכרõנõת

חלללפתעà Łהדהדה איëה צעקה מõñל הïíים אõëת äרעד ïתאם ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
הענקי: לםäֲִָָָָהא

מי'לא הáיהìם ריõמד éל !?הåה המרע הרŁע את לכאן הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
'!!!õבילŁà äיקïְְִִִַיס

קפאתיביניםŁõה הëלאכים üא äפêצäת, עתהà מרב מקõמי על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
תõéהר הŁëי àכנפי àקלילäת àי àנגעם מñפאõני אõתי äררõע ,יêŁְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
היתהŁ "תõñעמ הêמג" עלà Łל הñלף àמגêת נזéרôי êŁְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהם.

...לחןה ïני על תäמהירà ãתõא והìחôי ללàי, דהäְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻצמ

הñôיף:ואז לõñה ניתŁ נŁמע ְְִִִֵַַַַָ

יגזר'איזה Łהäא ?"תõñעמ "מגêה àעל Łל אêה הם äàâרים מין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֻ
äלנ לתת סמכäת éל õל אין ?Łענ לéמ õזé נŁמה לפטר äְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹעלינ
דיםäיה לŁ למהŁ לעיר הŁõïע Łל הäŁôבה את לàקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהõראõת,

'!!!סףé àצע למען Łנים, עłרõת üŁמàְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָ

Łלàארח להõדá קבäצה Łם מאי הàזק àמהירäת פיעהõה ïלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
âקדה: àתñיפäת נגד" à"התקפת ïŁתחה יŁר, מליצי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמלאכים,

מסïיקים'מäâע לא האם !?õז מעìה מהŁלנ נטïלים עõד אôם ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
היא תהêá äגבäרה אמץ äאילà àחçיה?! íŁבלה ריםäíçה ãבילŁàְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עם àפני סיג éל ללא עליהם דתהõוה àרàים Łïעיה את ãעצמàְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
זרקה סõף àלי ולחרפõת, לבזיõנõת יäצפ מêהיõת להרתע מàלי ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָועדה
éל את ידיה õמà והŁמידה והרוחה העŁר יçח éל את ãוá ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹמאחרי
תõנŁ éל üŁמà Łאספה החמâה תõצרõא éל את ,ãŁäרכä ãנõְְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָה
Łבנפä הõæב ãנõמרצ וôרה !פליטä łריד מהם להŁאיר ליàמ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחçיה,
מריםä קŁים ועäìיים סבל עברה ,הåה העõלם ôענäגי לé על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחפצה
ריäíי והïŁלõת, õŁäàת וחם. קר äנדäדים, áלäת Łנõת ŁלŁ üŁמàְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
äêא áמäרה! בהכנעהä àאהבה להàק לéוה לתארם! Łאין Łונפ äáְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹף
לםõע õתõלא רדיםõוי אדם ניà לŁ תõפäגà מתלŁàים אôם ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָהייתם
ולסàל לłאת ïנים םäŁà מסáלים הייתם לא ,Łõאנ יçח ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻלחיõת

çמ נàŁרים הייתם !הêאé ייםäìעüיŁלהמ יכõלים הייתם ולא ד ְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
Łא üõלת ãתõא ילæלה áם רõצים םôא ועôה הäŁôבה! àְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָתäñני
àעל ãל הבטיח "תõñעמ הêמג" עלà והæהõר Łõדñה הרב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהáיהìם?!

תיהõנõעו לé וכי הäíçרים, àכäר מסïיק éבר צרפה Łהיא äבכתב ïְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹה
,רבב ללא הçנקä הéז ויצאה ,תõבדמעä דםà äטפŁונ äמרק äְְְְְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹֹפŁעיה
אין מדיםõע äŁôבה àŁעלי םõמקà éי áדõלים, מâðיקים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָיõתר
את פניוà מטיחים אôם äלבõíף לעמד! ליםõיכ áמäרים יקיםâְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹצ

'רŁע'!?' הêëִַָָָה

üאערהŁ מלחמה äיבŁה והמקטרגים, טיניםłëה ,יןâה מלאכי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
עõלמõת: Łמרעי àקõל זעם àחמת àְְְֲֳִַַַַַָָָצעקם

äאõà''...!עיהŁï àרב חõללה õז מהŁìŁ אהõה את äראäְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹ

üõותתõלêמי ,תõמŁנ תõורבב אלפים הðדדים מéל äיעáה Łנçה ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָ
צרה: תõקעõפä תõכõבäְָָ

אäתיו!''הõנõעו גללà áëàפה äתנõלמ áְְֲִֵֵַַַַָָָרם

ŁרŁע'אני 'מïני הŁìמõת, אחת קõננה ,'ימי àדמי העõלם מן יôעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
טרפה!' àמאכלי äרבבõת אלפים הכŁיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָזה

äהיינ'לא' ,תõאחר תõמŁנ äלêי רàן!' àית לŁ ôינõקõת חדר, ילדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
äבגלל ,ויראה õôרה áדõלי תõלהי ייםäéס äלנ äהי חטא! טעם äְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָידענ

'!äנàאà äדנõעà äוענá זה ראלłי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָעõכר

äואנחנ'ריëמס ôמרäרים äבכי נהי קõל נŁמע ,'תõצעיר נŁים äהיינ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
רהõלת אõתם לâלג äינäק äבטהרה, àקדה ילדים äילדנ' łְְְְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָֻערõת,
את äנפחנ ,זה Łל עוõנõתיו גללà אäלם טõבים, äלמעłים äְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלחïה
יםéהר הôינõקõת .ההנקה àתקäפת õא הêדה Łàעת äתינõמŁְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָנ
,רäמס היëא טäïל ללאä אם אהבת ללא תõטõעï יתõמים, äארŁְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹֹנ
ניםéסëה תõטõעïה כיà לõק ñàבר, מנäחה äלנ אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועôה
ןé זליהןõá על המקìנõת éצïרים !äנôמא מרïה õאינ àְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעריסõתיהם
äטננà ïרי לŁ תיהםõæמä עריסõתיהם על ôמיד מרחפõת äְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאנ
ידיà õא המטïלõת יד חתô סõבלים äכŁהם .תõלאנח äארŁìŁְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
תõמעâה למראה צער מרב Łëמ נłרפõת äאנ החõרגõת, ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהאëהõת
הíבל àגיהõìם! üצר אין äבילנŁà הŁçע... חסרי äנŁנפ מחמלי לŁְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
הם עליהם, גןçŁ מי להם איןŁ העזäבים, היתõמים Łל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהðער
לכאן יáיע õàŁ לõçם äינéח éבר .פתôה מעäìיי עיםäרá יõתר äבילנŁàְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
Łל צערם על õà äמñיתנ éיצד תõלרא éדי הåה, האכזר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהרŁע
õל למחל ציםõר äלבõíף !םõìיהáה Łאà יתלñח éיצד ,äינïוט äללינõְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹע

לא!' ואפן ïנים äŁàם לא! !לéה על õל ְְְִִֶַַַָָֹֹֹֹֹולסלח

נקמהàעõד תõבעõות וכעס זעם àצוחõת ןàל מרי את õŁפכõת יםŁìה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
עדרים הïŁëט אäלם üõלת Łלפל äהתחיל ,נקיהןõוי עõלליהן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹעבäר
כיםõà וגõעים, עיםõï Łéהם äגדיים, עגלים ,וצאן קרà Łל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָֹעדרים
יןâה יתà àפני תיהםõטענ את וõŁטחים האêמת, נםõŁלà נניםõמקäְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מעלה: Łְֶַָל

äהיינ'äיכלנ .הæמ Łל àעõלם äתינõמŁנ לתäñן äזקäקים áלäáלים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
מיŁ ירא õŁחט זה ידי על רק חהäלמנ אõתנäלזõéת חטŁי ם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חרדה מלאי äהיינ הåמן לé הàרכה! את äעלינ הłויע Łéרה Łàְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָחיטה
äזכינ äכéŁבר טרפה. Łחיטה ונחט יõá לŁ àידים חלילה נïל אêŁְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
äתנõא ŁçŁחט חטõה אל äתנõא äבילõçŁ äינïוצ äתנõא יקנה çŁְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהäדי
זה, ראלłי Łõïע äתנõא לקח ïגימה, ללא רהŁé àסéין àְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹברכה,
םâקר àמהלõëת äתנõא קטל םŁו נâח, סתר מחסן üõלת äתנõא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהביא
äתנõçïוצ äתינõקוô לé טמאים! חזירים חריםõìŁ éפי ,Łהרא ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹעל
זה, טרפõת מאכיל לŁ הõíáת àידיו לאל äונהי äצïנ ולמנäחה, ןäñְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻלת

מנäחה!' למצא ליàמ äהôה àעõלם ונדים נעים äŁב äאנ וŁְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹועכ

äŁôבה àעל ,ýריŁְְֶַַַָא

üõתà'ליàמ ,פיà נôקה לõŁני äêאé עמדôי õåה והëהäמה Łהרע לé ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָ
õפôŁל àחלõם לסïר הìפטר üיŁהמ ,'תיäלזכ אחת מêה אף ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹֻלמצא
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

המשך בעלון הבא

להכריע מדתõע הëאזנים éŁף êŁי הíנגõר ראה רŁאé' .בðñְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹה
הêמג" עלà äינàר לŁ הñלף מגêת את מìëי לקח אäה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלרעתי,

אלי: õאמרà ְְֲֵַָֻעמõñת",

éאן!''אל לי המôן ôפחד! ואל יראô ְְְִִִֵַַַַָָ

üלאëהלגבהי מעלה, מעלה àזק ףõמעà התנfiא יêŁ הŁçר מליץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
Łל Łלם מחנה àלוית חזר קצרה Łהäת äלאחר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמרõמים,
מיäנאà äתחïŁ צחõר, סףé נפיé àעלי ןõעלי מלאכי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָסנגõרים,

éדרàנõת: àדברים הìְְְֲִִָָָָָהג

זאת'אמנם õŁרא מfiערõת äàר עוõנõתיו ,להõדá חטאה ןõâìה חטא ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָָֹֹ
הâהעב את Łלהכחי לõיכ õאינ אחד אף üא ...ãŁלהכחי Łאין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻעבâה
דõâ אצל àיõתר יםŁק àתנאים וגדל ïעõט גילà יתõם נŁאר אäהŁְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ולא õôרה לא õתõא לëד ולא ,üפרà õתõא Łהעביד ואכזר, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹקäŁח
אäה הארץ, ועם äàר Łהיה וכיון Łמים. יראת ולא תäיהד לא ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחכמה
ןõàŁוח יןâ לתת ליàמ החæאת àיון וŁקע הëמõן לתאות סïְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָנת
דçëŁ ,ãŁלהכחי Łאין עבâה ועõד מáיעים. בריםâה היכן עד õְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלעצמ
םäר עד להõדá õמתŁאŁ õל õìŁéדע מçד הâברים, חמרת על Łéְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעמד
להàיע àרàים, Łïעיו על מêהתוõâת לרגע אף סíה לא ,מיםŁ Łְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמי
בהäŁô üרâ õואיז !בהäŁלת üרâ Łñלבä ונדéה נàŁר àלב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחרטה
ןõברצä אהבהà עליו לàק äמרים קŁים ויäíרים סבל äאיל זאת! ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה
את לתאר אין עוõנõתיו! על לכïר éדי מéן, לאחר תõàר Łנים üŁמàְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
דיםäדìה üדרà ,תäלáה Łנõת ŁלŁ לŁ והìפçŁים הäáפנçים ייםäìְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהע
äבבזיõנõת, תõלïŁהà ïגעים, מיני וכל רñבä àרעב החתחôים, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹמלאת
אäה אני' ואתר: אתר àכל ïמõçàת äבהכרזõת äבבõŁäת, àְְְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָֻחרפõת
לי äרקô אõתי! äåבô אìא יłראל! העõכר הäא אני והŁõïע! ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהחõטא
בדהé éמה עד õל õìŁדע מïני והéל àרגלים!' תיõא äרמסô ïàְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹרצäף!
את למרק דיé לéה לעõłת הìחŁäה ההחלטה בגללä ,õמתŁְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹא
קראקאà לõדáה הâין àŁית éפי Łלמה, בהäŁלת äלהáיע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעוõנõתיו
Łõדñה יàהר Łל הñלף מגêת לפניכם מìחת éאן והìה עליו! ילæְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻה
חטאיו לé על ïéר éבר Łהõâìן רמאä הõñבע עמõñת", "מגêה עלàְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
עלי תיוõנŁ Łàארית הäŁôבה ותäñני והעäìיים הíבל ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעל
!ýאחיé הäא הרי קהêŁ 'éיון áàמרא: הäא Łמפר âין והרי !תõְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאדמ
מæה, Łל àעõלם הäíçרים מנת את בõæה õנõמרצ לàק éŁבר äְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחר

מ עôה נקי אäה חטא...'הרי לé ְֲִִֵֵַָָָ

מעלהנאäמי Łל הâין àית וחברי ,עז םŁר äאירŁה הíנגõריה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ניםäçâוה ,בäŁ קלŁול לבדק העבõâת, את חôלנ Łמחד äְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻהתחיל
יןâ àבית äבעñŁ Łéם ההכרעה: נפלה לבõíף ארéה. Łעה äכŁְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻנמ
Łל הâין ïסק !מעלה Łל âין àבית äמארים קõבעים üé ,הæמ לŁְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מéל נקי הäŁôבה àעל הðñב וקçם! äברäר Łריר עמõñת" "מגêה עלàְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

õìŁלד!..." éתינõק ןõועו ְְְִֵֶָָחטא

ïסק"àד עõד מעלה Łל הâין יתà הõציא êŁי, הâין ïסק עם àבד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
àŁגלל תõמŁìה "éל ,םõחלà õפôŁל לסïר הìפטר üיŁהמ Łני", âְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻין
יםçהח עליà Łל ליםäáלáה לé וכן עת, ללא לעõלמם äהלכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעוõנõתי
äלàיק העõלמõת, Łàני חלקם את קïחôי üé ידי ועל תםõא יôטלñŁְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לפניהם..." äתחïי העדן ןá וŁערי äñôנם, את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעôה

דçל"מé ,בילõלה äêוהח מלאכים, Łל מחנõת מחנõת àמעõףàזק äאà ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ãהיכל למקõם אחד לé עדן, לגן üרâà והדר, ïאר רבà לחäד, מהŁְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנ
àרגע õà äêהח äêא מŁìמõת חלק הõæבים. יהłמע למאזן התאםàְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אי למæה Łאצלכם זהé àזהר מבהיקõת רõא קרני סביבן ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהקרין

עין אŁר éזה, ויקר לכבõד זכתה נŁמה éל .זהé ברâ לתאר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָאפŁר
."תםõמé ראתה ְֲָָָֹלא

äמרáŁé"ãõבá כןäâ על אõתי äהעמיד .יà לïלט äנפנ אêה, éל עם ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מיעיםŁמ éאחד וכêם הרקיע, זהרé הריםõז םõמר מלאכי íëŁéְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻביבי
"!יןâà זéאי יצא ניõלï" :ãל õâמה Łאין Łמימית äמנáינה לõקàְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אבי. וŁם Łמי קראםàְְְְִִֵָָָ

מרהיבואז מחזה נתêáה לעיניä ספר, ללא רקיעים äחôונפ äנבקע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
יגםfiלה ואין לתארם Łאין ותפארת ïאר ,והדר הõד לŁ זהéְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

.Łõאנ àְֱִִַתפיסת

הëלאכים:מéל Łירת הדהדה הðדדים ְְְֲִִִִִַַַַָָָָ

איéא!''זäה áמäר äŁôבה àעל !אäה ְַַַַָָ

לéףהôôŁה הלחן על הìëח הõôרה ספר םá Łירה! אõמר ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ
איéז' :הן áם äהכריז äêאé Łא גחליé הõêחõŁת ואõתõçתיו fiàְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָמחה,

הäא!'" צâיק ִַהäא!

המŁ"מíביבי מאõר מõנים אלפי חזק Łהיה ,זהé אõר מין התïט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קץ. אין ענג תיõא äמêא ,õרתäגבàְִִִֵֵֵֶָֹ

זéים"מרגע יקיםâוצ עליõן מלאכי תרõוי יõתר לקראתי äזרמ לרגע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
יŁרא .Łהחד כןה ïני את לקàל éדי העדן מáן äצאçŁ äְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָטהõרים,
äצצìŁ חן ואבני יהלõמים מàŁצõת àעטרõת מעæרים äהי םêéְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻֻ

."גוניםä צבעים Łàלל Łא לŁ éְְְְִִִִֵֶַָָניצõצõת

õëŁטõתיה"עד ïאר, חïת äאłìŁ ,Łא מלאכי Łה äפיעõה מהרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
,רõטה זהב מêמעלה עליהם הïרłäה והïרכת ארזים, מעצי ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעäłיים
איłõנ לאכיםëה עם .'כהäלëה 'לה 'éי יםêëה äהזהיר ãזéבמרäְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
לאין זמר éלי עם äמõŁררים מנáנים לŁ Łלם מחנה הáיע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהחïה

א הëלü".ספר. âוד Łל מהëקהלה הñדŁõים, יםçוêה äהי êה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אõתיé"ל äאłנ בäŁ עמדôי. Łעליו כןäâה ליד נעצרה õåה הéבäדה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
äתחï äמçד הåהב, לחïת חתôמ אõתי äוהעמיד נפיהםé על ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהëלאכים
איêהע הרäחני הôענäג את .ירהŁà והמõŁררים àזמר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהמנáנים
חי אדם àמêים, לתאר אין הëקהלה לŁירי àהקŁיבי יôŁáהרŁְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

."תäמתיק מרב נŁיקה מיתת תäלמ לäעל õזé ירהŁ ŁçŁְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמע

üוכ"."עדן גןà מנäחתי למקõם והדר ארï àרב אõתי להõביל äהתחיל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

הכנסהìפטר éיצד לŁעבר, àחçים õפôŁל àחלõם לסïר üיŁהמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֻֻ
õל äחלקŁ והáדêה והיקר הéבõד את àפניו ותאר עדן לגן ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלבõíף

העדן. áן עריŁל õנסéהàְְְֲִֵֵֶַַָָ

עלי"הéבõד חçיו ימי éל üŁמà לקàל יכõל Łהאדם àיõתר הáדõל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אחת Łàנçה עלי עïŁה מה לגàי הäם éקלïת äהריה ,תõְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֻאדמ
יםŁõקד יקיםâðמ והיקר? הéבõד éל את לקàל זכיתי äמëי עדן! גןàְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ריםäעט יהםŁורא הרקיע éזהר מזהירים ניהםï אŁר äְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהõרים,

."רהõôה àְֶֶַָכתר

ניŁ"äצעד למרחñים, יקרõת רõא הקרין ïניהם Łהõד יŁיŁים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
אבניà מàŁץ ,להפליא מפאר éתר àידיהם נłõאים Łéהם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלקראתי
את áמäר". בהäŁô "àעל הêëים äססõהתנ ועליו àיõתר, יקרõת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָחן
üליõלה äוהתחיל àיõתר, מרŁים àטקס ראŁי על äנתנ הåה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהéתר
,תרõיà ונהâר מפאר היכל הäŁôבה, עליà Łל להיכלם àדרéי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאõתי
עד אõתי ääל הâðיקים éל .õלתאר דיé Łõאנ łàפת מêים âי איןŁְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ýריŁא' :לõקà יחד àקראם מìëי äנפרד נימהï äבהéנסי ,םŁְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָל

"'!üלכ åŁְִֶָָָכית


