
  .תענית כאמתלמוד בבלי מסכת סיפור מעובד  /ַּגְמזּו ִאיׁש ַנחּום

  

 יּכִ  "?ַּגְמזּו ִאיׁש" לֹו ָקְראּו ַמּדּועַ ּו ".ַּגְמזּו ִאיׁש ַנחּום" ָהָיה ִיְׂשָרֵאל ֵמַחְכֵמי ֶאָחד

 אֹוֵמר ַנחּום ָהָיה, ְוַרע ָקֶׁשה ִנְרֶאה  ָהָיה ִאם ַּגם, לֹו קֹוֶרה ֶׁשָהָיה ָּדָבר ָּכל ַעל

 עֹוֶׂשה ַהקב"ה ִאם, ְּכַרע ִנְרָאה ֶׁשְּבֵעיֵננּו ָּדָבר ֶׁשַּגם ֶהֱאִמין הּוא !"ְלטֹוָבה זֹו ַּגם"

. ַהְּיהּוִדים ַעל ָקׁשֹות ְּגֵזרֹות ַהֵּקיָסר ָּגַזר ְוִהֵּנה .ְלטֹוָבה ֶׁשֶּזה ָלנּו ָּברּור, זֹאת

חַ  ַהְּיהּוִדים ֶהְחִליטּו  ֶׁשְּיַבֵּטל ְּכֵדי ּוְבָזָהב ְּבַיֲהלֹוִמים ָעמּוס זַאְרּגָ  ַלֵּקיָסר ִלְׁש

. ְמֹאד ָּפֲחדּו ֻּכָּלם, ַלֶּמֶל ָלֶלֶכת ִהְסִּכים לֹא ְיהּוִדי ׁשּום. ַהָּקָׁשה ַהְּגֵזָרה תֶא 

  ַּתְצִליחַ  ּוְבַוַּדאי, ְּבִנִּסים הּוא ְמֻלָּמד, "ַהְּיהּוִדים ָאְמרּו", ַנחּום תֶא  ִנְׁשַלח"

  ".ַהֵּקיָסר ֵאֶצל ֶׁשּלֹו ִליחּותַהְּׁש 

 ַּבַּלְיָלה. ָזָהב ּוְבַתְכִׁשיֵטי ְּבַיֲהלֹוִמים ְוָעמּוס ָמֵלא ַאְרָּגז ּוְבָידֹו ְלַדְרּכֹו ַנחּום ָיָצא

 ָהַאְרָּגז תאֶ  ִהִּניחַ  הּוא, ְוַחְמָדִנים ָרִעים ֲאָנִׁשים ֶׁשל ְּבֻפְנָּדק ַנחּום ִהְתַאְכֵסן

 ּוְכֵדי, ְתכּוָלתֹו תֶא  רֹוְקנּו, ָהַאְרָּגז תֶא  ָמְצאּו ֲאָנִׁשים אֹוָתם ַא, הַלִּמּטָ  ִמַּתַחת

 ִעם ָיָצא ,ָּדָבר ָיַדע ֶׁשּלֹא ,ַנחּום. ְּבָעָפר ָהַאְרָּגז תֶא  ִמְּלאּו ַּבְּגֵנָבה ַיְרִּגיׁש לֹא ֶׁשהּוא

 ַמְּתַנת תאֶ  ְוִהִּגיׁש, ְמנֶֻּמֶסת הִקּדָ  ַקד, ְּפִניָמה ִנְכַנס, ַהֵּקיָסר ֶׁשל ְלַאְרמֹונֹו ַׁשַחר

 ְמַקִּוים ֵהם, ֵאֶלי אֹוִתי ָׁשְלחּו ַהְּיהּוִדים ַאַחי, "ַהֵּקיָסר ִּבְפֵני ַהְּיהּוִדים

 רֹוֲחִׁשים ֶׁשֵהם ְוַהָּכבֹוד ַההֹוָקָרה ְּתחּוַׁשת תֶא  ְלַהִּביעַ  ַּתְצִליחַ  ָהַאְרָּגז ֶׁשְּתכּוַלת

 ְּכֶׁשָרָאה, ְּבָפָניו ִנָּכר ַרב ְוַכַעס, ָהַאְרָּגז תאֶ  ִלְפֹּתחַ  ַהֵּקיָסר הִצּוָ ". ַמְלכּותֹו ְלהֹוד

 ָּבא הּוא. "ַהֵּקיָסר ָצַעק!" ַלהֹוֵרג אֹותֹו הֹוִציאּו. "ָּפׁשּוט ְּבחֹול ָמֵלא ֶׁשָהַאְרָּגז

 זּו ַּגם" ְּכֶהְרֵּגלֹו ְׂשָפָתיו ָלֲחׁשּו, ְּבַנחּום אֹוֲחִזים ַהַחָּיִלים ּוְבעֹוד!" ִלי ִלְלֹעג

  ."ְלטֹוָבה

 ֶׁשל ְּבָעָפר ְמֻדָּבר אּוַלי, ַהֶּמֶל "ֲאדֹוִני: ְוָאַמר ַהַּׂשִרים ַאַחד ָקַפץ ֶרַגע ְּבאֹותֹו

 ֶׁשָהַפ ָעָפר ֲעֵליֶהם ָזַרק הּוא ְּבאֹוְיָביו ָאִבינּו ַאְבָרָהם ְּכֶׁשִּנְלַחם! ָאִבינּו ַאְבָרָהם

 ִּבְׂשֵדה ֶהָעָפר תֶא  ְלַנּסֹות ְוִצָּוה ַנחּום ֶׁשל ָהִריָגתֹו תֶא  ַהֶּמֶל ִעֵּכב. ְלִחִּצים

 ִמְלָחָמה ָלֶהם ָהְיָתה ּבֹושֶ  ַּבָּמקֹום ֶהָעָפר תאֶ  ְוִנּסּו ַהֶּמֶל ַחָּייֵלי ָיְצאּו. ַהְּקָרב

 ֶׁשֵהִביא ֶהָעָפר תֶא  ִהְׁשִליכּו. ִלְכֹּבׁש ִהְצִליחּו ֶׁשּלֹא ְמִדיָנה ִעם ְּבָׁשִנים ֲאֻרָּכה

 ְּגדֹוָלה ִׂשְמָחה ַהֵּקיָסר ָׂשַמח. ַהְּמִדיָנה תֶא  ָּכְבׁשּו ֵהם .ַהְצָלָחה ְוָנֲחלּו ַנחּום

 ֲחֹזר ְּבַדְרּכֹו. ַהֵּקיָסר ִמֵּבית ְּבַמָּתנֹות ָמֵלא ְּכֶׁשָהַאְרָּגז ְלַדְרּכֹו ַנחּום תֶא  ְוִׁשֵּלחַ 

 ַהַּיֲהלֹוִמים ָיַדע ֶׁשָּׁשם הּוְחֵלפּו לֹא הּוא, ָהַאְכַסְנָיה ְּבאֹוָתּה ׁשּוב ַנחּום ִהְתַאְכֵסן

 ָעָׂשה ָמה ֶׁשָּׁשְמעּו ,ַהֻּפְנָּדק ּוַבֲעֵלי, לֹו ֶׁשָּקָרה ַהֵּנס ַעל ָלֶהם ִסֵּפר הּוא. ְּבָעָפר
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 ֶאל אֹוָתם יאּוְוֵהבִ  ְּגדֹוִלים ַאְרָּגִזים ּוִמְּלאּו ִמֲהרּו, ַהֻּפְנָּדק ֵמֲחַצר ֶׁשִּנְלַקח ֶהָעָפר

, ָחְקרּו. ְּכֶׁשָהָיה ָעָפר ִנְׁשַאר הּוא ַא ֶהָעָפר תֶא  ַהֶּמֶל ְׁשִּליֵחי ָּבְדקּו. ַהֵּקיָסר

 ַהַּיֲהלֹוִמים ְוֶאת ַהָּזָהב תֶא  ֶׁשָּגְנבּו ָהֲאָנִׁשים ֵהם ַהֻּפְנָּדק ְּבָעֵלי ִּכי ְוֵהִבינּו ָּבְדקּו

  .ְלהֹוֵרג אֹוָתם הֹוִציאּו ְוָלֵכן ַּגְמזּו ִאיׁש ִמַּנחּום
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