ַמזוּ /סיפור מעובד מתלמוד בבלי מסכת תע ית כא.
ַחוּם ִאישׁ גּ ְ
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ֶאחָ ד ֵמחַ כְ ֵמי י ְִשׂ ָר ֵאל הָ יָה " ַחוּם ִאישׁ גּ ְַמזוּ" .וּמַ דּוּעַ ָק ְראוּ לוֹ " ִאישׁ גּ ְַמזוּ"? כִּ י
אוֹמר
ֵ
קוֹרה לוֹ ,גַּם ִאם הָ יָה ְִר ֶאה ָקשֶׁ ה וְ ַרע ,הָ יָה ַחוּם
עַ ל כָּל ָדּבָ ר ֶשׁהָ יָה ֶ
"גַּם זוֹ לְטוֹבָ ה!" הוּא הֶ אֱ ִמין שֶׁ גַּם דָּ בָ ר שֶׁ ְבּעֵ י ֵ וּ ְִר ָאה כְּ ַרעִ ,אם הַ קב"ה עוֹשֶׂ ה
ְהוּדים.
ז ֹאת ,בָּ רוּר לָ וּ שֶׁ זֶּה לְטוֹבָ ה .וְ ִהנֵּה גָּזַר הַ ֵקּיסָ ר גְּ זֵרוֹת ָקשׁוֹת עַ ל הַ יּ ִ
וּבזָהָ ב כְּ ֵדי שֶׁ ְיּבַ טֵּ ל
לוֹמים ְ
לַקּיסָ ר ַא ְר ָגּז עָ מוּס בְּ יַהֲ ִ
ְהוּדים לִ ְשׁ חַ ֵ
הֶ ְחלִיטוּ הַ יּ ִ
יְהוּדי ל ֹא ִה ְסכִּ ים ָל ֶלכֶת לַמֶּ לֶ ֻ ,כּלָּם פָּחֲ דוּ ְמאֹד.
ִ
ֶאת הַ גְּ ֵז ָרה ַה ָקּשָׁ ה .שׁוּם
ְהוּדיםְ " ,מל ָֻמּד הוּא בְּ ִִסּים ,וּבְ וַדַּ אי ַתּצְ לִיחַ
" ִ ְשׁלַח ֶאת ַחוּם"ָ ,א ְמרוּ הַ יּ ִ
הַ ְשּׁלִיחוּת שֶׁ לּוֹ ֵאצֶ ל ַה ֵקּיסָ ר".
לוֹמים וּבְ ַתכְ ִשׁיטֵ י זָהָ ב .בַּ לַּ יְ לָה
יָצָ א ַחוּם לְדַ ְרכּוֹ וּבְ יָדוֹ ַא ְרגָּז ָמלֵא וְ עָ מוּס ְבּיַהֲ ִ
ִה ְת ַאכְ ֵסן ַחוּם בְּ ֻפ ְדָּ ק שֶׁ ל אֲ ִָשׁים ָרעִ ים וְ ַח ְמדָ ִים ,הוּא ִהנִּיחַ ֶאת ָה ַא ְרגָּז
רוֹק וּ ֶאת ְתכוּלָתוֹ ,וּכְ דֵ י
אוֹתם אֲ ִָשׁים מָ ְצאוּ ֶאת הָ ַא ְרגָּזְ ,
ָ
ִמ ַתּחַ ת ל ִַמּטָּ הַ ,א
שֶׁ הוּא ל ֹא י ְַרגִּ ישׁ בַּ גְּ ֵבָ ה ִמלְּאוּ ֶאת ָה ַא ְרגָּז בְּ עָ פָרַ .חוּםֶ ,שׁלּ ֹא יָדַ ע דָּ בָ ר ,יָצָ א עִ ם
לְא ְרמוֹ וֹ שֶׁ ל ַה ֵקּיסָ רִ ,כְ ַס פְּ ִימָ הַ ,קד ִקדָּ ה ְמ ֻמֶּ סֶ ת ,וְ ִהגִּ ישׁ ֶאת מַ ְתּ ַת
ַשׁחַ ר ַ
אוֹתי ֵאלֶי  ,הֵ ם ְמ ַקוִּ ים
ִ
ְהוּדים שָׁ לְחוּ
ְהוּדים בִּ פְ ֵי הַ ֵקּיסָ רַ " ,א ַחי הַ יּ ִ
הַ יּ ִ
הוֹק ָרה וְ הַ כָּבוֹד שֶׁ הֵ ם רוֹחֲ ִשׁים
ֶשׁ ְתּכוּלַת ָה ַא ְרגָּז ַתּצְ לִיחַ לְהַ ִבּיעַ ֶאת ְתּחוּשַׁ ת הַ ָ
לְהוֹד מַ לְכוּתוֹ"ִ .צוָּ ה ַה ֵקּיסָ ר לִפְ תֹּחַ ֶאת הָ ַא ְרגָּז ,וְ כַעַ ס ַרב ִכָּר בְּ פָ ָיו ,כְּ שֶׁ ָר ָאה
ַהוֹרג!" צָ עַ ק ַה ֵקּיסָ ר" .הוּא בָּ א
ֶשׁהָ ַא ְרגָּז ָמלֵא בְּ חוֹל פָּשׁוּט" .הוֹצִ יאוּ אוֹתוֹ ל ֵ
לִ ְלעֹג לִי!" וּבְ עוֹד ַה ַחיָּלִים אוֹחֲ זִ ים בְּ ַחוּם ,לָחֲ שׁוּ ְשׂפ ָָתיו כְּ הֶ ְרגֵּלוֹ "גַּם זוּ
לְטוֹבָ ה".
בְּ אוֹתוֹ ֶרגַע ָקפַץ ַאחַ ד ַהשַּׂ ִרים וְ ָאמַ ר" :אֲ דוֹ ִי הַ מֶּ לֶ  ,אוּלַי ְמדֻ בָּ ר בְּ עָ פָר שֶׁ ל
ַאבְ ָרהָ ם ָא ִבי וּ! כְּ ֶשׁנִּ לְחַ ם ַאבְ ָרהָ ם ָא ִבי וּ בְּ אוֹיְבָ יו הוּא ז ַָרק עֲלֵיהֶ ם עָ פָ ר ֶשׁהָ פַ
לְח ִצּים .עִ כֵּב הַ מֶּ לֶ ֶאת הָ ִריגָתוֹ שֶׁ ל ַחוּם וְ צִ וָּה לְ ַסּוֹת ֶאת הֶ עָ פָר בִּ ְשׂדֵ ה
ִ
הַ ְקּ ָרב .י ְָצאוּ חַ יָּילֵי הַ מֶּ לֶ וְ ִסּוּ ֶאת הֶ עָ פָר בַּ מָּ קוֹם שֶ בּוֹ הָ י ְָתה לָהֶ ם ִמל ְָחמָ ה
אֲ רֻ כָּה בְּ שָׁ ִים עִ ם ְמ ִדי ָה ֶשׁלּ ֹא ִהצְ לִיחוּ לִכְ בֹּשִׁ .ה ְשׁלִיכוּ ֶאת הֶ עָ פָ ר שֶׁ הֵ בִ יא
ַחוּם וְ ָחֲ לוּ ַה ְצלָחָ ה .הֵ ם כָּבְ שׁוּ ֶאת הַ ְמּ ִדי ָה .שָׂ מַ ח ַה ֵקּיסָ ר ִשׂ ְמחָ ה גְּ דוֹלָה
וְ ִשׁלֵּחַ ֶאת ַחוּם לְדַ ְרכּוֹ כְּ ֶשׁ ָה ַא ְרגָּז ָמלֵא בְּ מַ ָתּ וֹת ִמבֵּ ית הַ ֵקּיסָ ר .בְּ דַ ְרכּוֹ חֲ זֹר
לוֹמים
הוּחלֵפוּ ַהיַּהֲ ִ
אוֹתהּ הָ ַאכְ סַ ְ יָה ,הוּא ל ֹא יָדַ ע שֶׁ שָּׁ ם ְ
ִה ְת ַאכְ ֵסן ַחוּם שׁוּב בְּ ָ
בְּ עָ פָר .הוּא ִספֵּר לָהֶ ם עַ ל הַ נֵּס שֶׁ ָקּ ָרה לוֹ ,וּבַ עֲלֵי הַ ֻפּ ְדָּ ק ,שֶׁ ָשּׁ ְמעוּ ָמה עָ שָׂ ה
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אוֹתם ֶאל
ָ
וּמלְּאוּ ַא ְרגָּזִ ים גְּ דוֹלִים וְ הֵ בִ יאוּ
הֶ עָ פָר שֶׁ נִּ ל ְַקח מֵ חֲ צַ ר ַה ֻפּ ְדָּ קִ ,מהֲ רוּ ִ
לִּיחי הַ מֶּ לֶ ֶאת הֶ עָ פָר ַא הוּא ְִשׁ ַאר עָ פָר כְּ ֶשׁהָ יָה .חָ ְקרוּ,
ַה ֵקּיסָ ר .בָּ ְדקוּ ְשׁ ֵ
לוֹמים
בָּ ְדקוּ וְ הֵ ִבי וּ כִּ י ְבּעָ לֵי הַ ֻפּ ְדָּ ק הֵ ם הָ אֲ ִָשׁים שֶׁ ָגּ ְבוּ ֶאת הַ זּ ָָהב וְ ֶאת ַהיַּהֲ ִ
לְהוֹרג.
ֵ
אוֹתם
ִמנַּחוּם ִאישׁ גּ ְַמזוּ וְ ָלכֵן הוֹצִ יאוּ ָ

