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��

�ֵנר� �ַהְדָלַקת ַאַחר
�ַּבַּלְיָלה� ֲחֻנָּכה
�ִנְכַנס� אֹוֵרַח

�ַהַּבִית .�ְלַבַעל
�ְלַבַעל �ֵמַאִין�־ְוָׁשַאל ַהַּבִית

�ְתָךַּפְרָנָס �ִלי�. �ֵאין �לֹו ְוֵהִׁשיב
�ַרק� �ְּבֵביִתי �ְקבּוָעה ַּפְרָנָסה

�ָהעֹוָלם �ִמן �ִמְחָיִתי ְוָׁשַאל�לֹו�.
��.�ָמה�ַאָּתה�לֹוֵמד�ְוֵהִׁשיב�לֹו

��
�ַיַחד �ְמִׂשיִחים �ְוָהיּו ַעד�.

�ִׂשיַחת�ְּדָבִרים� �ְּבתֹוְך ֶׁשִּנְכְנסּו

�ַהֵּלב �ִמן �ַהּיֹוְצִאים ְוִהְתִחיל�,
�ַהַּב �ְלִהְׁשּתֹוֵקק�ַהַּבַעל ִית

�ֵאיְך� �ְמאד ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע
ַמִּׂשיִגים�ּוַמִּגיִעים�ְלֵאיֶזה�ְּדַבר�

��.�ַמֲעָלה�ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה
�ֶאְלַמד� �ֲאִני �ָהאֹוֵרַח �לֹו ָאַמר
�ַהַּבִית� �ַהַּבַעל �ְוָתַמּה ִעְּמָך
ְוִהְתִחיל�ַלֲחׁשב�אּוַלי�ֵאינֹו�ֶּבן�

�ְּכָלל �ָאָדם �ְוָרָאה�. �ָחַזר ַאְך
�ְּבֵני� �ְּכֶדֶרְך ֶׁשהּוא�ְמַדֵּבר�ִעּמֹו

��.�ָאָדם
��

�ָהֱאמּוָנה� �ִנְתַחֵּזק �ֵּתֶכף ַאְך
�ּבֹו �ְלַהֲאִמין �ֶאְצלֹו ְוִהְתִחיל�.



�ַרִּבי �ְלָקְראֹו �ֵּתֶכף �לֹו�, ְוָאַמר
�ִלְלמד� �ְמַבֵּקׁש �ֲאִני �ָּכל קֶדם
ִמֶּכם�ֵאיְך�ְלִהְתַנֵהג�ִּבְכבֹוְדֶכם�

�ֶׁשֶא �לֹוַמר �ָצִריְך ְפּגם�ְוֵאין
�ְוָׁשלֹום� �ַחס �ִּבְכבֹוְדֶכם ַמָּמׁש

�ַאף �ָאָדם�־ִּפי־ַעל־ַרק �ֶּבן ֵכן
�ְלַגְמֵרי� �ְלִהָּזֵהר �לֹו ָקֶׁשה

�ָּכָראּוי �רֹוֶצה�־ַעל, �ֲאִני ֵּכן
�ִלְנהג� �ֵאיְך ֶׁשְּתַלְּמדּוִני

�ִּבְכבֹוְדֶכם �ָּכֵעת�. �לֹו ְוֵהִׁשיב
�ְּפַנאי �ִלי �ֵאין �ַאֵחר�, ְּבֵעת

�ַוֲא �ֶאְצְלָך �זאתָאבֹוא ,�ַלֶּמְדָך
��.�ְוָכֵעת�ֲאִני�ָצִריְך�ֵליֵלְך�ִמָּכאן

��
ְוָאַמר�לֹו�ַּגם�ַעל�ֶזה�ֲאִני�ָצִריְך�
�ָצִריְך� �ֲאִני �ַּכָּמה �ִמֶּכם ִלְלמד

�ֶאְתֶכם �ְלַלּוֹות �ַעד�, �לֹו ְוָאַמר
�ַלֲחׁשב� �ַהֶּפַתח�ְוִהְתִחיל ַאַחר
�ֲאִני� �ָּכֵעת �ִּכי �ִעּמֹו �ֵאֵצא ֵאיְך

�ַהְּב �ֵּבין �ֵאֵצא�ִעּמֹו �ְוִאם ִרּיֹות
�הּוא� �ִמי �יֹוֵדַע �ִמי �ְלַבּדֹו ִעּמֹו
�ִלי� �ֵיׁש �לֹו �ְוָאַמר �לֹו ְוָׁשַאל
ַּפַחד�ָלֵצאת�ִעָּמֶכם�ֵהִׁשיב�לֹו�
�ִלְלמד� �ָּכזאת �ָיכֹול �ֲאִני ִאם

�ִעְּמָך �ֶאְרֶצה�. �ִאם �ַעָּתה ַּגם
�ִמי� �ָּדָבר �ֵאיֶזה �ְלָך ַלֲעׂשֹות

�ְּבָיִדי �ִיְמֶחה .� �ִעּמֹו ִמן�ְוָיָצא
��.�ַהֶּפַתח

�אֹותֹו� �ָחַטף �ֵּתֶכף ַוֲאַזי
�ִעּמֹו �ִלְפרַח �ְוִהְתִחיל ְוָהָיה�,

,�ַקר�לֹו�ְוָלַקח�ַמְלּבּוׁש�ְוָנַתן�לֹו
�ַהַּמְלּבּוׁש� �ֶזה �ַקח �לֹו ְוָאַמר
�ֲאִכיָלה� �ְלָך �ְוִיְהֶיה �ְלָך ְוִייַטב
�ְוֵתֵׁשב� �טּוב �ְוָכל ּוְׁשִתָּיה

��.�ְּבֵביְתָך�ּוָפַרח�ִעּמֹו
��

ֹוְך�ָּכְך�ִהְסַּתֵּכל�ְוִהֵּנה�הּוא�ְּבת
�ְּבֵביתֹו �ַמֲאִמין�. �ָהָיה ְולא

�ְּבֵביתֹו �ֶׁשהּוא �ְּבַעְצמֹו ַאְך�,
�ְמַדֵּבר� �הּוא �ְוִהֵּנה ִהְסַּתֵּכל
�ְוׁשֹוֶתה� �ְואֹוֵכל �ָאָדם �ְּבֵני ִעם

ְּבתֹוְך�ָּכְך�ָחַזר�,�ְּכֶדֶרְך�ָהעֹוָלם
�ּפֹוֵרַח� �הּוא �ְוִהֵּנה ְוִהְסַּתֵּכל

�ְּתִחָּלהְּכַב �ְוִהְסַּתֵּכל�, ָחַזר
�ְּבֵביתֹו �הּוא �ְוִהֵּנה ָחַזר�,

�ּפֹוֵרַח �הּוא �ְוִהֵּנה ,�ְוִהְסַּתֵּכל
��.�ְוֵכן�ָהָיה�ִמְתַנֵהג�ְזַמן�ַרב

��
�ֵּבין�־ַאַחר �אֹותֹו �הֹוִריד ָּכְך

�ָׁשם� �ּוָמָצא �ְּבַגְיא �ָהִרים ְׁשֵני
�אֹוִתּיֹות� �ֵצרּוֵפי �ּבֹו �ְוָהיּו ֵסֶפר

�ד"אז �הּוא ��ְוכּו'ח ְוָהָיה�''
�ּוְבתֹוְך� �ֵּכִלים �ְּבַהֵּסֶפר ְמֻצָּיר

ַּגם�ָהָיה�.�ַהֵּכִלים�ָהיּו�אֹוִתּיֹות
�ֶׁשל� �אֹוִתּיֹות �ַהֵּכִלים ְּבתֹוְך
�ַעל� �ַלֲעׂשֹות �ֶׁשְּיכֹוִלין ַהֵּכִלים



�לֹו� �ְוָהָיה �ַהֵּכִלים �ֵאּלּו ָיָדם
��.�ֵחֶׁשק�ְמאד�ִלְלמד�ֶאת�ַהֵּסֶפר

��
ַּתֵּכל�ְוִהֵּנה�הּוא�ְּבתֹוְך�ָּכְך�ִהְס

�ְּבֵביתֹו �ְוִהֵּנה�, �ְוִהְסַּתֵּכל ָחַזר
�ָׁשם �הּוא �ַעְצמֹו�, ְוִהְתַיֵּׁשב

�ִיְמָצא� ַלֲעלֹות�ֶאל�ָהָהר�אּוַלי
��.�ָׁשם�ֵאיֶזה�ִיּׁשּוב

��
ּוְכֶׁשָּבא�ֶאל�ָהָהר�ָרָאה�עֹוֵמד�
ָׁשם�ִאיָלן�ֶׁשל�ָזָהב�ִעם�ֲעָנִפים�
�ָהֲעָנִפים� �ְוַעל �ָזָהב ֶׁשל

�ֵאּלּו�ְּת �ְּכמֹו �ֵּכִלים לּוִיים
�ַּבֵּסֶפר �ַהְמֻצָּיִרין ,�ַהֵּכִלים

�ֵּכִלים� �ָהיּו �ַהֵּכִלים ּוְבתֹוְך
�ֵאּלּו� �עֹוִׂשים �ָיָדם ֶׁשַעל

�ַהֵּכִלים �ִלַּקח�. �ָחֵפץ ְוָהָיה
,�ִמָּׁשם�ַהֵּכִלים�ְולא�ָהָיה�ָיכֹול

�ָׁשם� �ִנְסָּבִכים �ֶׁשָהיּו ֵמֲחַמת
�ֶׁשָהיּו� �ָהֲעָנִפים ַעל

�ַעְקִמיִמּיּותְּב �ָּכְך�. ְּבתֹוְך
��.�ִהְסַּתֵּכל�ְוִהֵּנה�הּוא�ְּבֵביתֹו

��
�ַמה� �ְּגדֹוָלה �ְּפִליָאה �לֹו ְוָהָיה
ּזאת�ֶׁשהּוא�ַּפַעם�ְּבָכאן�ּוַפַעם�

�ָׁשם �זאת�. �ְלַסֵּפר �ָחֵפץ ְוָהָיה
�ְמַסְּפִרין� �ֵאיְך �ַאְך �ָאָדם ִלְבֵני
�ַמה� �ָאָדם �ִלְבֵני �ָּכזֹו ְּפִליָאה

�ְלַהֲאִמיןֶּׁשֵאי �ָראּוי �ן ְּבתֹוְך�.
�ְוָרָאה� �ַהַחּלֹון �ִהְסַּתֵּכל�ִמן ָּכְך

�ַהַּנ �ָהאֹוֵרַח �ְוִהְתִחיל�"ֶאת ל
�ֶׁשָּיבֹוא� �ְמאד �אֹותֹו ְלַבֵּקׁש

�ֵאין�ִלי�ְּפַנאי�,�ֶאְצלֹו ְוָאַמר�לֹו
��.�ִּכי�ֲאִני�הֹוֵלְך�ֶאְצְלָך

��
�ִנְפָלאת� �ְּבַעְצמֹו �ֶזה �לֹו ָאַמר

�ֲהֵרי �ְּבֵעיַני ֲאִני�ָּכאן�ּוַמה�ֶּזה�,
ֵהִׁשיב�.�ֶׁשַאֶּתם�הֹוְלִכים�ֶאְצִלי

�ֵליֵלְך� �ֶׁשִּנְתַרֵּציָת �ְּבָׁשָעה לֹו
�ַהֶּפַתח� �ִמן �אֹוִתי �ְלַלּוֹות ִעִּמי
�ַהְּנָׁשָמה� �ִמְּמָך �ָלַקְחִּתי ָאז

ֵעֶדן�־ְוָנַתִּתי�ָלּה�ְלבּוׁש�ִמן�ַהַּגן
�ִנְׁשַאר� �רּוַח �ְוַהֶּנֶפׁש ַהַּתְחּתֹון

�ְלָךֶאְצ �ְּכֶׁשַאָּתה�־ְוַעל. ֵּכן
�ְלָׁשם�ַאָּתה� ְמַדֵּבק�ַמֲחַׁשְבְּתָך
�ֶהָאָרה� �ַמְמִׁשיְך �ְוַאָּתה ָׁשם

�ֵאֶליָך �ִמֶּמּנּו �חֹוֵזר�, ּוְכֶׁשַאָּתה
��.�ְלָכאן�ַאָּתה�ָּכאן

��
�עֹוָלם� �ֵמֵאיֶזה �יֹוֵדַע ְוֵאיִני

�הּוא �הּוא�, �טֹוב ֵמעֹוָלם
�ְו �ִנְגַמר �לא �ַוֲעַדִין לא�ְּבַוַּדאי
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