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  !מְנַצֵּחַ  מִסְּפָר יְהוִּדי-ׁשֶבַע 
 ƒיָטה ּפוּרס ƒל ¿ׁ̆ נוּ˙ וּ ֻיּמָ ˙ מ¿ ַׁ̆ י ƒכ ר¿ ƒָפה ל ָ ּׂ̆ י˙ ּבַ ƒָהֲאָרמ  

ַּבֲעָיַרת וֹוְלקֹוִסין ִּבְמִדיַנת ַלַּטְבָיא ָּגר לֹו ַהֹּכֶמר 

ָהָיה ֶטִדי.  ַרע ַהַמֲעָלִלים ְוָתֵאב ַהֶּבַצע, ֶׁשְּׁשמֹו  ,ַהנֹוְצִרי

ּוְבַהִהיא ַעַייְרָּתא ֲהָוה ַחד ַּגְבָרא ְיהּוָדִאי, ַעִּתיר טּוָבא  5 

ֹמה ּגֹוְלד ְׁשֵמיּה, ַדֲהָוה ֵליּה ָממֹוָנא טּוָבא ּוָבִּתין  ר' ְׁש

  ַרְבְרִבין.

ִביָתא טּוָבא ְּדֵיין יֹוָמא ַחד, ָקא ָּבֵעי ַהֹּכֶמר ְלִמְזָּבן חֲ 

ָחַׁשב  –ָׂשָרף ְוָלא ֲהָוה ֵליּה ַּכְסָּפא, "ַמאי ַאֲעִביד?" 

ֹמה ּגֹוְלד ַעִּתיָרא, ְלֵמיָזף : ְוָאַמרַהֹּכֶמר  "ֵאיִזיל ִלְׁש 10 

ִמיֵּניּה ֶׁשַבע ְמָאה רּוָּבל ְלִמְזָּבן ִלי ֲחִביָתא ְּדַיִין ) ִלְלוֹות(

  א!"ָׂשָרף ְמֻׁשָּבח, ִּכְדָּבִעינָ 

ֹמה, ְוָקא ָּבֵעי ִמיֵּניּה ְדיֹוִזיף ֵליּה ָממֹוָנא.    ָקא ָאִתי ֶטִדי ְלֵביֵתיּה ְדר' ְׁש

ֹמה ֶאת ֶטִדי –ִּתֲהָדר ִלי ְלָממֹוָנא?"  "ֵאיַמת   .ָׁשַאל ר' ְׁש

 15  ". !?"ָהא ֶׁשַבע ֵמָאה רּוָּבל ָממֹוָנא טּוָבא הּוא 

!" "ְּבעֹוד ְּתָלִתין יֹוִמין ַאָּנא ְמַהּדֵ  ִהְבִטיַח ֶטִדי ַהֹּכֶמר ְּבֵהן ִצְדקֹו, ְוִנֲעַנע ִנְמָרצֹות ִּבְׂשָפמֹו  -ר ָל

  .ֶהָעבֹות, ַלְמרֹות ֶׁשְּבִלּבֹו ָהַעְרמּוִמי ְּכָבר ִּתְכֵנן ֵאי ְלִהְתַּפֵּטר ֵמַהְּיהּוִדי

ֹמה ֶאת ַהְבָטַחת ַהֹּכֶמר ֶטִדי, ּוְבִחּיּו ָרָחב ָאַמר: "ַׁשִּפיר, ִׁשְבָעא הּוא ִמְנָייָנא  ָׁשַמע ר' ְׁש

ִדיהּוָדִאין, ְּדִאית ָלן ִמיִלין טּוָבא ְדִמְנָיָנא ִדיְלהּו ֲהָוה ִׁשְבָעא ְוִאי ָהִכי, ְּבַוַּדאי ֶיֱהַדר ָהֵדין 

 20  ָממֹוָנא ְלָווִתי ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב"!!!

ֹמהָׁשַק ֶטִדי ַהֹּכֶמר  אֹותֹו ִּבְמִהירּות, ְוָלא ֲהָוה ֵליּה ָממֹוָנא ְלֶמיֲהַדר  ִּבְזֵּבז, ל ַּכְּסָּפא מר' ְׁש

ֹמה ּגֹוְלד לֹא ָּבַתר ַיְרָחא ְולֹא ְלָבַתר ְּתֵרי ַיְרִחין ֹמה ְלֵבית  ֵמֲחָׁשׁש .ְלר' ְׁש ֶׁשָּמא ִיְפֶנה ר' ְׁש

ִיְתַּפְרֵסם ַהֹּכֶמר ָהָרָׁשע ִּבְקלֹונֹו ָּבַרִּבים ֶׁשהּוא ְּבֶגֶדר: "לֹוֶוה  ִלְתֹּבַע ֶאת ַּכְסּפֹו, ְוָאז ַהִּמְׁשָּפט

ֹמה, ְוֵהיִכי לֹא ִיְּתְּבֵעיּה", ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם  ְׁשִרי (ִהְתִחיל) ַהֹּכֶמר ְלִמיְחַׁשב ַמה ְלֶמיְעָבד ְלר' ְׁש

 25  ְלֶמיֲהַדר ֵליּה ְלָממֹוֵניּה!

ֹמה ּכּוָזא ְּדָסָמא ְּדמֹוָתא (ִצְנֶצֶנת ִעם ַרַעל), ּוָבַתר  ְּבֵביֵתיּה ֵניּומְלַאְט ֶהְחִליט ַהֹּכֶמר  ֶׁשל ר' ְׁש

ֹמה (ְלַחֵּפׂש ְּבֵביתֹו)  ָהִכי ְיַזֵּמן ְלַסְרְדיֹוֵטי ְּדָמָתא (ְלׁשֹוְטֵרי ָהִעיר) ְלַאֲהדּוֵרי ְּבֵביֵתיּה ְּדר' ְׁש

 ְלַהְרִעילְל"ָסָמא ְּדמֹוָתא", ְוַיֲאִׁשימּוהּו ַּבֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ֶׁש"ָרָצה ְוִאיְנהּו ִיְׁשְּכחּו ְּבֵביֵתיּה 

ָנפֹוָצה ָהְיָתה ָהֲעִליָלה ֶׁשֶהֱעִלילּו ַהּגֹוִיים ַּבְּתקּוָפה ַהִהיא ְלכּוְּלהּו ַמָּיא ְּדָמָתא וֹוְלקֹוִסין"! (

 30  רֹות ְוגֹוְרִמים ְלַמֲחלֹות ּוַמֵּגפֹות).ַמְרִעיִלים ֶאת ַהְּבֵא ְּבֵאירֹוָּפה ַעל ַהְּיהּוִדים ֶׁשֵהם 
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ִּבין ֶרַגע, ָהַפ ֵטִדי ָהַאְכָזר, ֶהָעצּוב ְוַהְּמֻדָּכא ִלְהיֹות ְׂשַבע ָרצֹון ּוְמֻרֶּצה ֵמַעְצמֹו ּוֵמָהַרֲעיֹון 

אי ַלֲחֵצרֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ִיְׁשֶהה ַהְּזדֹוִני ְוַהֻּמְצָלח ֶׁשּלֹו, ְוָקא ָּבֵעי ִמַּיּנּוָקא נּוְכָרָאה ֶׁשִּיְתַּגֵּנב ַּבֲחׁשַ 

ֹמה ּגֹוְלד ּוְבֵני ֵּביֵתיּה ִמַּתַחת ְלַחּלֹון ֵּביתֹו, ְוַיְמִּתין ַעד  ַיֲעלּו ַעל ְיצּוָעם ִליֹׁשן. ְּכֵדי ֶׁשֵּטִדי ֶׁשר' ְׁש

ֹמה ּוִמְׁשַּפְחּת ֹו ִליֹׁשן, הּוא ִצָּוה ַעל ַהַּנַער ָהָרָׁשע ֵיַדע ֶאת ַהָּׁשָעה ַהְּמֻדֶּיֶקת ָּבּה ָהְלכּו ר' ְׁש

ֹמה ְּכָבר ָהַל ִליֹׁשן  ֶׁשר'ְוַיְדִליק אֹוָתם, ְוֶזה ְיַהֶּוה ֲעבּורֹו ִסיָמן ִׁשְבָעא ְׁשָרֵגי ְּדִיְׁשֹקל ִעֵּמּה  ְׁש 35 

ָּכֵנס ְּבִבְטָחה ּוִבְדָמָמה ְוהּוא ֵאינֹו רֹוֶאה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבֵביתֹו. אֹו ָאז ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְלִה 

  ְּדמֹוָתא... –ְלִמְּטֵׁשי (ְלַהְטִמין) ַהָּתם ְלּכּוָזא ְּדַסָּמא 

"ְוָאָּנא ֲאַׁשֵּלם ְל  -ָּבֵעי ַהֹּכֶמר ִּבְׂשָטִנּיּות ֵמַהַּנַער ַהּגֹוי  –" ְּבֶׁשַבע ְׁשָרֵגיִלי (ְּתאֹוֵתת) "ַאֲחֵוי 

..ְזהּוָבאַחד    . ח ח ח"..., ְׂשַכר ִטְרָחְת

ֹמה ֵהִכין ְּכָבר ַּבֹּבֶקר  ֹמה ּגֹוְלד ִהְתּכֹוְננּו ְלַהְדָלַקת ֵנר ִׁשיִׁשי ֶׁשל ֲחנָֻּכה, ר' ְׁש ְּבֵביֵתיּה ְּדר' ְׁש 40 

ֹום ְּבאֹותֹו י ,ְּבַרם .ִלְמָנָרֵתיּה, ַּדֲהַות ַרְבְרָבא ְוַׁשִּפיָרא ַלֲחָדא, ְּכָמה ְּדָיאּות ְלַעִּתיָרא ִּדְכָווֵתיּה

א, ִהְתַקֵּדם לֹו ַהֹּכל ַּבֲעַצְלַּתִים, ַהּקֹוִנים ַּבֲחנּותֹו ִהְתַמְהְמהּו ִמְּלַסֵּים, ָהֶעְגלֹון ֶׁשּלֹו ּבֹוֵׁשׁש ִמָּלבֹו

ֹמה  "ְלַהְדִליק ֵנר ֲחנָֻּכה", "ֶׁשָעָׂשה  :ְּבִאחּור ַרב. ְוַּכד ָאִתי ְלֵביֵתיּה ֵּבֵר ְלֵביֵתיּה ָאָתאְור' ְׁש

ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו" ְוָקא ַאְדִליק ִּבְמָנָרֵתיּה ִׁשית ְׁשָרֵגי ְוַחד ַׁשְמָׁשא, ִׁשְבָעא ַׁשְלֶהְבִּתין ַקִּדיִׁשין 

 45  ַּדֲחנָֻּכה... –ִּדְׁשָרֵגי 

ַיֵּדה ַהֹּכֶמר ְּכָבר ָעַמד ָהֵכן ּוב  7ְוִהֵּנה, ַמה הּוא רֹוֶאה?! הּוא רֹוֶאה  ,ּכּוָזא ְּדָסָמא ְּדמֹוָתאְ

ַהֹּכֶמר  ִהְרֵהר - ַּׁשְלָהבֹות ְמַרְּצדֹות ְּבָסמּו ְלֶפַתח ַהַּבִית... "ַהָּתְכִנית ַמְתִחיָלה ְּבֶרֶגל ָיִמין"

  י, סֹוף ַמר. ַח ַח ַח"... תּו ַּכָּמה ִרְגִעין ְוֵאיִזיל ְלֶמְעַּבד ֵליּה ַלְּיהּוִד   ַאְמִּתין)( "ַאָּנא ָׁשֵהי -ְּבִלּבֹו 

ִלְגֹרם ְלַרַעׁש ַהֹּכֶמר ָאִזיל ִּבְׁשִתיקּוָתא, ְּכֶׁשנֲַעֵלי ַּבד ְלַרְגָליו, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא  ,ְלַאַחר ַּדּקֹות ִמְסָּפר

ֹמה ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֹמה ּכּוָזא , ְוָעֵייל ְלֵביֵתיּהְמיָֻּתר, ַהָּיכֹול ְלָהִעיר ִמְׁשָנָתם ֶאת ר' ְׁש  50 ְּדר' ְׁש

ֶטִדי ָקא ָאַסק ְלַּכְווָתא (ַלַחּלֹון), ְוָלא ַׁשֵּוי ִליֵּביּה, ְּדכּוָּלא ְּבֵני ֵּביָתא  .ְּדָסָמא ְּדמֹוָתא ְּבָיֵדיּה

  ... ּוְבָהָדרּוִמְסַּתְּכִלים ִּבְדֵבקּות ַעל ַהֵּנרֹות ַהּדֹוְלִקים ְּבהֹוד  ָיְתבּו ִּבְׁשִתיקּוָתא ָסִמי ִלְמָנָרָתא

ֹמה, ִלְראֹות ְלֶפַתע ִנְדֲהמּו  זּוג ַנֲעֵלי ַּבד ִמְׁשַּתַחלֹות ֵמַהַחּלֹון, ּוְבִעְקבֹוֵתיֶהם ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ר' ְׁש

  ֶטִדי ַהֹּכֶמר.  –ִנְכַנס ְלתֹו ַהֶחֶדר "ְמיָֻּדֵענּו" 

ֹמה ּוָבָניו, ֶׁשּלֹא ָהיּו ַּבְטָלִנים, ִהְזָּדְרזּו  55 ְלַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק "ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַּבּגֹוִים... ר' ְׁש

, ְוַזִּמינּו ּוְקָׁשרּוהּוְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַּבְרֶזל", ּוְלֶהְדָיא ָּתְפסּו ֵליּה ּכּוְּלהּו ְּבָיֵדיּה ּוְבַרְגֵליּה, 

הֹוִבילּוהּו ְלֵבי  ַסְרְדיֹוֵטיה . ָיֵדיּהְלַסְרְדיֹוֵטי, ֶּׁשָּתְפסּו אֹותֹו "ַעל ַחם", ְו"ּכּוָזא ְדַסָמא" ּבְ 

ֲאִסיֵרי, ְּכֶהְמֵׁש ַהָּפסּוק "ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט", ּוַבִּמְׁשָּפט ַהּפֹוְמִּבי ֶׁשֶּנֱעַר לֹו, ָקא ָּפְסקּו 

  !יֹוֵמּה ַאֲחִריָתאׁשֹוְפַטָיא, ְדֶטִדי ֵיִתיב ְּבֵבי ֲאִסיֵרי ַעד 

ְוָׁשַמע ֶׁשהּוא אֹוֵמר , ִהָּטה ַהּסֹוֵהר ֶאת ָאְזנֹו ,ָׁשַמע ְדֶטִדי ָקא ְמַלֵחׁש, ת ֶטִדיַהּסֹוֵהר ֶׁשִליָווה ֶא  60 

  "!ֶׁשַבע ֶזה ִמְסַּפר ְיהּוִדי, ָאֵכן"

  'ִּפְתָּגִמין ְּדַתְלמּוָדא')ְמֻעָּבד ִמּתֹו ֶהָעלֹון (
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ֵאלֹו˙  ¿ ּׁ̆ יבוּ ַעל ַה ƒ ּׁ̆   :ַה

ֹמה ּגֹוְלד ַמּדּוַע ֻהְצַר ַהֹּכֶמר .1  ?ִלְלוֹות ֶּכֶסף ַמר' ְׁש

 __________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

ֹמה ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשַהֶּכֶסף ֶׁשִהְלָוה ַלֹּכֶמר ַיֲחֹזר ֵאָליו  .2   -ר' ְׁש

  .ֶזה ַעל ִּפי ַהָּכתּוב ַּבִּסּפּורָּבְססּו ִמְׁשָּפט 

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

  – ִׁשְבָעא הּוא ִמְנָייָנא ִדיהּוָדִאין: ָּכתּוב 18-19ְּבׁשּורֹות  .3

  . 7 ַּבַּיֲהדּות ַהְּקׁשּוִרים ַלִּמְסָּפרְּדָבִרים  5ִּכְתבּו 

__________  __________   ___________   ___________     ___________   

 .'ְמַהְּדִרין'ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים  ַּבֲאַרִּמיתִמִּלים  5ַהְעִּתיקּו ֵמַהִּסּפּור  .4

     ___________   ___________   __________  _____________________  

 - ְוֵהיִכי לֹא ִיְּתְּבֵעיּה ְלֶמיֲהַדר ֵליּה ְלָממֹוֵניּה! : :ָּכתּוב 24-25ְּבׁשּורֹות  .5

ֹמהר' לְ לֹא ְלַׁשֵּלם ֶאת חֹובֹו ֵּכיַצד ִּתְכֵנן ַהֹּכֶמר    ?ְׁש

 __________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  ?ַמּדּוַע ָּבַחר ַּדְוָקא ַּבֲעִליָלה זֹוב. 

 __________________________________________________________  

_________________________________________________________  

   ?ַמּדּועַ  –ֵטִדי ִּבֵּקׁש ֵמַהַּנַער ַהּגֹוי ְלַהְדִליק ֵנרֹות  ַהֹּכֶמר .6

ֹמה ּוִמְׁשַּפְחּתֹור'  ְּכֵדי ֶׁשַהַּנַער יּוַכל ִלְראֹות ְוַלֲעֹקב ַאַחר א.   .ְׁש

ֹמה ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ְּכָבר ְיֵׁשִנים.ׁשֶ  ַלֹּכֶמרְלַסֵּמן ֶׁשּיּוַכל ב. ְּכֵדי    ר' ְׁש

ֹמה ְּבלֹא ֲחָׁשׁש.ג. ְּכֵדי    ֶׁשּיּוַכל ְלִהְסּתֹוֵבב ְּבֵביתֹו ֶׁשל ר' ְׁש

ֹמהד.   .ַהֹּכֶמר ָרָצה ְלַנֵּצַח ֶאת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ֶׁשל ר' ְׁש

ֹמה  .7    ? ֵנרֹות ַּדְוָקא 7ַמּדּוַע ִהְדִליק ר' ְׁש

  ֵּכיָון ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ֵאַרע ְּבֵליל ְׁשִביִעי ֶׁשל ֲחנָֻּכה. א.

  הּוא ִמְסָּפר ְיהּוִדי ְוָרָצה ְלַהְכִׁשיל ֶאת ְמִזָּמתֹו ֶׁשל ַהֹּכֶמר. 7ב. ַהִּמְסָּפר 

  ֵנרֹות. 7ּבֹו ַמְדִליִקים  –ג. ֵּכיָון ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ֵאַרע ְּבֵליל ִׁשִּׁשי ֶׁשל ֲחנָֻּכה 

ֹמה ָיַדע ַעל ְמִזָּמתֹו ֶׁשל ַהֹּכֶמר ְוָרָצה ְלַהְטעֹותֹו  .ד. ר' ְׁש
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ֹמה ָאָתא:  ָּכתּוב 43 ׁשּוָרהּבְ  .8  – ְּבִאחּור ַרב ְלֵביֵתיּה ר' ְׁש

ֹמה ְלֵביתֹו ְּבִאחּור   ?ַמּדּוַע ִהִּגיַע ר' ְׁש

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________ 

 : ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים ִּבְלׁשֹוְנֶכםִּכְתבּו  .9

 ?ֵאיַמת ִּתֲהָדר ִלי ְלָממֹוָנא: ______________ _______________________   

  ַּכְסָּפאְוָלא ֲהָוה ֵליּה :_________________________________________ 

  ְוָלא ַׁשֵּוי ִליֵּביּה :____________________________________________ 

 ְלֵמיָזף ִמיֵּניּה ...ֵאיִזיל: _______________________________________ 

 ָּתְפסּו ֵליּה ּכּוְּלהּו ְּבָיֵדיּה ּוְבַרְגֵליּה_____________________________ :  

 .)(ִמִּלים ֵמַהֶּקַטע ַּבֲאַרִּמיתִּכְתבּו ֶאת ַהִּמִּלים/ַהִּבּטּוִיים ַהָּבִאים  .10

 ִאיׁש ָעִׁשיר : _______    _______ 

 ָּבִּתים ְּגדֹוִלים : _______    _______ 

 ִמְסָּפר ְיהּוִדי_______    _______ : 

 ׁשֹוְטֵרי ָהִעיר_______    _______ : 

 ָעִׁשיר ְמאֹוד  ________  :_______  

  ?)47 ׁשּוָרה( 'ְּבֶרֶגל ָיִמין ִהְתִחיל'ֵּפרּוׁש ַהִּבּטּוי   .11

  .ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוִׂשים, ֵיׁש ְלַהְתִחיל אֹותֹו ְּבַצד ָיִמין  .א

  .ְלַהְתִחיל ָּכל ָּדָבר ְּבצּוָרה ְנכֹוָנה  .ב

  . ֵהֵחל ְּבַהְצָלָחה, ִהְתִחיל ְּבצּוָרה טֹוָבה  .ג

  ִסֵּים ִראׁשֹון, ִסּיּום ֻמְצָלח.  .ד

  ַהְסִּבירּו.ַהִאם ֵיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ֵׁשם ַהִּסּפּור ְלָתְכנֹו?   .12

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________ 

  : ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַהָּבִאים ַּבֲאַרִּמית  .13

 1_______ :  

 2_______ :  

 6_______ :  

 7_______ : 

 30______ : 
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  בֵּאוֵּרי מִלִּים
  .ַהִּמָּלה ְלֵבאּוָרּהִמְתחּו ַקו ֵּבין 

  
  

      ַעִּתיר
  ַחּלֹון

     ְׁשָרֵגי
  ֳחָדִׁשים

    ַרְבְרִבין
  ַּכד

    ַסְרְּדיֹוִטי
  ֶׁשָּלֶהם

   ָמָתא
 

 ׁשֹוְטִרים

    ֵּבי ֲאִסיֵרי
 ִעיר

    ִמְנָיָנא
  ֵּבית סַֹהר

     ִּדיְלהּו
  ֵנרֹות

    ּכּוָזא
  ָעִׁשיר

     ֵתיּהְּכוָ 
  ַהְרֵאה

    ַיְרִחין
  ִמְסָּפר

    ַׁשִּפיר
  טֹוב, ָיֶפה

    ָאָתא
  ַרַעל

    ָיאֹות ִּכְדָקא
  ִהִּגיַע, ָּבא

     ָסָמא
  ְּכמֹותֹו

   ַּכְווָתא
 

  ְּגדֹוִלים

  ָּכָראּוי, ַּכָּיֶאה    ַאְחֵוי


