
 

  מתיידדים עם המילים
  יוסף עגנון "הפרוטה".-את שיפרו של שמועלאתם עומדים לקרוא 

  מופיעות בו.הכירו מילים ה

את הפירוש של כל אחד מהמילים כתבו  שלפניכם, קראו את המשפטים

  .משלכם יםמשפטומהביטויים המודגשים בהם, וחברו להם 

  

והנהג נאלץ לעצור  ,במהלך נסיעה קרתה תקלה ברכב –"ְׁשָעתֹו לֹו ִׂשֲחָקה"  .1

 .ולא נראו רכבים על הכביש ,יתה מאוחרתיהשעה ה .רכבו בצד הדרך את

ורכב משטרתי הגיח משביל צדדי ועזר לו  ,יחקה לו שעתו של אותו נהגש

  להגיע לעיר הסמוכה.

  

 ,היו לי כמה שקלים עכשיו ילוא – "זֹו ְּבַמְטֵּבעַ  חִיַּק לִ  ְיכֹוִלים ְּדָבִרים ַּכָּמה"  .2

  את יודעת כמה דברים יכולתי ליקח בשקלים אלו?

  

היא כי  ,בתחילה לא הסכמתי שיצפה בתכנית – "ָמקֹום ְלאֹותֹו ְוָהַל ִנְמַל"  .3

  אולם נמלכתי בדעתי והסכמתי. ,נראתה לי אלימה

  

ולא נוכל  ,צריך למהר כי החמה עומדת בסילוקה – "ּהָק ּוּלִס ּבְ  ָעְמָדה ַהַחָּמה"  .4

  לראות דבר.

  

החלטנו אחי ואנוכי לצאת לכיוון תחנת הרכבת כדי  – ָּפֶניהָ  ילּבִ ְק ַא וְ  ֵאֵל  . 5

  ל את פניה של סבתנו אותה לא ראינו זמן רב.יקבהל

  
  ש"י עגנון /הפרוטה 

  
מעשה בעני אחד שחזר בליל שבת מבית הכנסת לביתו וראה פרוטה בדרך. אמר 

העני , שיחקה לו שעתו של אותו אדם, אבל מה אעשה ששבת היום ואיני יכול 

צימוקים אילו מצאתיה קודם החשכה הייתי לוקח בה שניים שלושה  לטלטלה.

ועושה לי יין לקידוש, או הייתי לוקח לחם חיטה או שאר דבר לענג בו את השבת. 

 

 



 

הלך לביתו וקיבל את השבת בלא יין ובלא לחם חיטה ובלא שאר כל דבר של עינוג 

  וקידש על פת שחורה ויצא בה ידי סעודת שבת.

ציץ גוי בבוקר כשהלך לבית הכנסת אמר אותו עני: "אלך ואקביל פניה. אם לא ה

" כשהגיע לשם ראה שלא פרוטה של .של שבת עליה ונטלה אמצאנה במקומה

נחושת היא אלא מעה של כסף. אמר העני, נתמזל מזלו של אותו אדם , חשב 

למצוא פרוטה ומצא מעה. ניסיון גדול מנסה אותי הקב"ה. נטל את רגליו והלך 

  לבית הכנסת.

וד. הרבה עברו עליה והרבה ראו ו לא אמצאנה עיאחר התפילה אמר העני: "עכש

אותה: אפשר לא הציצו עליה ולא נטלוה? מכל מקום אלך לשם, אם לא נטלוה 

אראה אם באמת של כסף היא, ואם נטלוה נפטר אני מהרהורים אסורים ולא 

  ."אחשוב בה יותר

יתה ינחת אמש וכמות שהותה מינחת במקומה כמות שהיוכשהגיע לשם מצאה מ

יתה, ייתה, ושל שחרית של כסף הישל אמש של נחושת ה מונחת בבוקר, אלא

ו הריהי של זהב. אם אין כאן מעשה כשפים יש כאן מעשה החמה, חמה של יועכש

והיא נראית כזהב. מכל מקום, אם אינה של זהב,  ,ים מזריחה על הפרוטהיצהר

  של כסף ודאי היא.

מיד -ך אלא להגביהההגה העני בלבו כמה דברים יכולים ליקח במטבע זו. איני צרי

כל תפנוקי העולם בידי, לחם לבן וטיפת יין שרוף ודג מלוח ושאר דברים טובים 

שיכולים לענג בהם את השבת ואת הגוף, להבדיל. שחה העני פעם פעמיים, אבל 

  ם ריקות.ייתה עליו וחזר לביתו בידייאימת שבת ה

צרי. שבת במנחה לא הלך אצל המטבע. אמר בלבו: "מי יודע אם אעמוד בי

שהחנויות נעולות יכול הייתי לעמוד ביצרי, מה שאין כן במנחה, בעוד שעה פותחין 

את החנויות וריחות של אכלין ושל משקין יוצאים מהן לתוך חוטמו של אותו 

  אדם, חוששני שמא לא אעמוד בי."

ים הוא קשה מן האדם. הוא מפטפט ביצרו ויצרו מפטפט יאבל יצרו של אדם פעמ

ו. אמר לו:" וכי יטלה בידיך אני אומר לך אלא גורפים אותה ברגל ומסלקים כנגד

אותה לצד או כופין עילה אבן עד שלא יבוא אחר ויטלנה". לאחר שסיים תפילת 

  רה.ה אינה עבֵ ימנחה נמלך והלך לאותו מקום. ראי

יתה. החמה עמדה בסילוקה וניצוצות של זהב יצאו יבין השמשות ה - אותה שעה

ן שהגיע העני אצל המטבע מצאה מונחת במקומה, ולא מטבע אחת וכיו הימנה.

יתה אלא מטבעות הרבה היו. אפשר לא מטבעות ממש, אלא אותה מטבע זרחה יה
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על סביבותיה, כדרך מטבע שנפלה לתוך אשפה וכל האשפה זורחת ממנה. מכל 

עצמו יתה. אילו היה העני שוחה ונוטלה היה מפרנס ימקום אותה מטבע של זהב ה

שנים שלושה שבועות. מה כל צרכיו של עני, בדינר זהב אתה יכול לקיים אותו 

  כמה שבועות.

אמר העני: "טוב לי שביתי ריקם ואני פטור מסעודה שלישית והרי אני פנוי לעצמי 

לעמוד כאן ולראות צורת מטבע. שוטה היה זה שהניח מעותיו באשפה, וכי סבור 

פרות. אני במקומו הייתי משמרם על לבי וכל אימת  עשויהוא שמעותיו יצמיחו וי

שאשתי ובני מבקשים דבר לאכול הייתי אומר: "זוללים שכמותכם, לאכול אתם 

  ".רוצים, מיד אני נוטל דינר זהב ונכנס לחנות

עד שלא דחף העני את גופו למטה עלה בדעתו שמא מעשה שטן יש כאן, שהניח 

סיון. מיד זקף עצמו על מותניו ילידי נ השטן מעותיו לפניו, כדי להביא אותו

ואמר: " גחכן שכמותו עומד בתוך האשפה ועושה שחוק ביהודי, פטור הוא מן 

התפילה ודעתו פנויה, אבל אני צריך להתפלל ערבית ואין דעתי פנויה למיני 

  " מיד עקר העני עצמו ממקומו ורץ לבית הכנסת..שחוק

באותן מטבעות. אמר: "דין שלגלגו אחר תפילת ערבית לא רצה אפילו להשגיח 

" כיון שעיקם עיניו מהן הציצו הן עליו כדינרי זהב שמתנוצצים. .י כל היוםיעל

  ".ו ששבת קודש עברה אראה מה מנצנץ כל כךיון שראה כך אמר לעצמו: "עכשוכי

שחה וראה מה שאין כל עין רואה ואין כל יד מונה. פשט את ידיו וזרק כל 

עד שנתמלאו כיסיו מהם. שמא כיסיו היו קטנים, לא כי,  הדינרים לתוך כיסיו

יין  –אלא היו גדולים, שמא הדינרים קלים, בוא וראה מה לקח בדינר אחד 

להבדלה ולחם חיטה ודג מלוח ושאר דברים שמיטיבים עם הגוף ואינם מרעים עם 

  ר לו בידו מעות מן הדינר.יהנפש, ועדין נשתי

סדרה אשתו לפניו שולחן  –"איש חסיד היה"  חזר לביתו שמח. עד שהוא מזמר

  מלא. נטל ידיו וישב הוא ובני ביתו לסעוד סעודת "מלווה מלכה".

תה  השבת חסרה כלום. בשביל ששמר שבת אחת מעוני זכה ימכאן ולהבא לא הי

  לשמור שבתות הרבה מעושר.
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