
 

  פי אגדת חז"ל)-(על ןזֹולְ לֶ צָ  ִמיִרי / ַׁשָּבת מֹוִקיר יֹוֵסף

  ָאַמר לֹו קֹול: ַּבֲחלֹומֹו        ָהֹיה ָהָיה ְקַטָּנהְּבִעיר 

  ֵּתַדע ַאָּתה ַעְכָׁשו"        ָעִׁשיר ֶאָחד ַקְמָצן.

  ִּכי ְליֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת        ָרָׁשע ָהָיה ּוִמַּכְסּפֹו

!"        ְלִאיׁש הּוא לֹא ָנַתן.   ִיְהֶיה ָּכל ְרכּוְׁש

  ּומּול ֵּביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר,

  ִנְבַהל ָהִאיׁש: "ֶאת ָּכל ַּכְסִּפי        –ְּבַבִית ָקט  ָּגרם ׁשָ 

  ???ַלְּיהּוִדי ֶאֵּתן        ְיהּוִדי ָחִסיד ּוְׁשמֹו:

  ֶאֵּתןלֹא, לֹא ַאְסִּכים, ְולֹא         יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת.

  אֹוִתי!!!" ְלַסֵּדרָּכ             

  ָעִני ָוַדל ָהָיה יֹוֵסף

  אֹותֹו ַקְמָצן ַּבּיֹוםּובֹו         !ַחָּייוָקִׁשים  ּוָמה

  ֶאת ְרכּוׁשֹו ָמַכר,      לֹא ַּפַעם הּוא ּוְבֵני ֵּביתֹו

  ְולֹא ִסֵּפר ַעל ָּכ ְלִאיׁש,        ָסְבלּו ֶחְרַּפת ָרָעב

  !ָּדָברְולֹא ָאַמר             

  ְּבָכל ַּכְסּפֹו ּוְרכּוׁשֹו      ָּכל יֹום ָהְייָתה ְסעּוָדָתם

  ָקָנה ְּפִניָנה זֹוֶהֶרת.          ַוֲעלּוָבה: ַּדָּלה

  ֹּכה ְיָקָרה...! ֵאין ָּבעֹוָלם        ְמַעט ָמָרק ִעם ְיָרקֹות,

  ְּפִניָנה ָּכזֹאת ַאֶחֶרת!        ַּפת ֶלֶחם ֲחֵרָבה...

  –ֲאָבל ְּבֶעֶרב ֵליל ַׁשָּבת 

  ָקָרהֶאת ַהְּפִניָנה ַהּיְ         ,ַּבַּמֲחַבתֵיׁש  ָּדִגים

  ְּבכֹוָבעֹו הּוא ָׂשם,        ...ַזָחִמין, ָּבָׂשר ְוַיִין 

  וָּבטּוַח ְוָׁשלֵ  –ְוָאז         ִלְכבֹוד ַׁשָּבת! ַהֹּכל

  .ִמָּׁשםָנַסע ַהְרֵחק             

        ָצַחק ְׁשֵכנֹו (ֶזה ֶהָעִׁשיר!)

  ָהִאיׁש, ָחַׁשב"ֲחלֹום ִטְּפִׁשי",           :ְמֻרָּׂשע ְּבַלַעג

  ֶאהה ִנְר ָראֹ  ַעְכָׁשו"        הּוִדיֵאי ְמַבְזֵּבז ַהּיְ 

  ְּבָכל ַּכְסִּפי ָהַרב ֵּכיַצד        ַּכְסּפֹו ְּבִלי ָּכל ּבּוָׁשה..!

  הּוִדי ִיְזֶּכה..!"ַהּיְ             

  –, ְוֶהָעִׁשיר ַהּיֹוםַא ָּבא 

  ְּכָבר לֹא צֹוֵחק יֹוֵתר.

          ֲחלֹום ָחַלם, ֲחלֹום מּוָזר...

  !ִחֵּור ֻּכּלֹוהּוא ָקם 



 

  ִּכיסֹו ִמּתֹוֹוִציא יֹוֵסף מ        ִעם ַהְּפִניָנה ְּבכֹוָבעֹו

  ,ַהַּדלֶאת ְצרֹור ַּכְסּפֹו         ָיָצא ָהִאיׁש ָלׂשּוַח,

  מֹוֶנה ְּפרּוָטה ַאַחר ְּפרּוָטה...        ְוָנָהר... ֶּגֶׁשרָעַבר הּוא 

        , ֲחָבל..."ִמַּדי"ְמַעט  –        ָּבָאה רּוַח! –ְלֶפַתע 

  ֶזה ַיְסִּפיק!" ַּגם! ָברּדָ "נּו ֵאין         ְוִהיא נֹוֶׁשֶבת, ְמִעיָפה

  ,ַהַּדָיגאֹוֵמר לֹו         ,ַהָּיםַהּכֹוַבע ֶאל 

  .ַהָּדגֶאת  ַמִּניחַ  ֻרָּפטַהְּמ  ּוְבַסּלֹו        פֹול ָנְפָלה ָאז ַהְּפִניָנהנָ 

  ...ִמָּׁשםַהְרֵחק ַהְרֵחק 

  – ּוַבִּמְטָּבחחֹוֵזר יֹוֵסף,             

  ּפֹוֵתַח, ַהָּדגת הּוא ֶא       ֲאָהה! ֲאבֹוי!! הּוא ָרץ ִלְתֹּפס

  ִנְמָלא ַהִּמְטָּבחְלֶפַתע         – ַּבַּמִיםֶאת ַהְּפִניָנה 

  ְּבאֹור ָלָבן זֹוֵרַח...      , ָנֶאה,ָּגדֹולֶאָחד,  ָּדגַא 

  – ַהָּדגְוהּוא רֹוֶאה: ְּבתֹו         .ֵּביְנַתִים אֹוָתּה ָּבַלע

  מּוָזר... ַמֶּׁשהּוֵיׁש             

  ְּפִניָנה זֹוֶהֶרת, ְיָקָרה        – הְוִהּנֵ ָעַבר ָׁשבּוַע, 

    ִמָּכל ָזָהב ָיָקר!        ,ִנֶּגֶׁשת ַּדָיג ִסיַרת

  ִעם ַהְּפִניָנה ַהָּדגּו...ְּפלֹוּפ! 

  :ֻּכָּלםאֹוְמִרים         ָנַפל ִּפְתאֹום ָּבֶרֶׁשת.

  –ְּפִניָנה ָּכזֹאת, ָיָפה ּוַמְבִריָקה       !"ָּגדֹולָנֶאה,  ָּדג"הֹוי ֵאיֶזה 

  ַמָּתָנה ֶׁשּזֹוִהי ַוַּדאי         ָחַׁשב, ַּדָיגהַ ָּכ 

  ֵמֵאת ַׁשָּבת ַמְלָּכה...      ַּבּׁשּוקִלְמֹּכר אֹותֹו  אּוַכל"

  ִּבְמִחיר ֶׁשל ֶּכֶסף ַרב!"

  ֵמָאז יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת             

  ָהַפ ְלִאיׁש ָעִׁשיר,      ָרִצים, ֻּכָּלם ַּבּׁשּוקֲאָבל 

  ְוהּוא ָעַזר ִלְׁשֹמר ַׁשָּבת        , ֶאָחדֵאין ְזַמן ְלַאף 

  ְלָכל ָאָדם ָּבִעיר!      ,ִׁשִּׁשיִּכי יֹום ָקָצר הּוא יֹום 

  ְועֹוד ְמַעט ַׁשָּבת.

  

  ְלֶפָתע ְיהּוִדי ָקֵרב,

  צֹוֵעד ְלַאט ְלַאט.

  ַהָּדג ִּתְקֶנה"ֵהי ְיהּוִדי, אּוַלי 

  ִלְכבֹוד ַׁשָּבת?"


