
 יוסף מוקיר שבת
 

 
  

ְבּכל ְיֵמי השבוע . יֹוֵסף ֶאת השּבת יותר ִמּכֹול אהב. ְבּעיר אחת ַחי אדם אחד ּוְשמֹו יֹוֵסף
. ְוַיין ָבּׂשר, קוֶנה דגיםאָבל ִלכבוד שּבת היה , ַפּת ֶלחם ּומים היו עולים על שולחנו רק

עד שְבּיום שישי היה הולך ֶאל  ,אוסף ַמטּבע ְלַמטּבע, כל השבוע היה חוסך יֹוֵסף כסף
 כאשר לא. ִלקנות ִמיֵני ַמְטַעמים ְלשּבת, ּוְבלב ָמֵלא ִשׂמחה השּוק ְבּארנק ָמֵלא מטבעות

כל ַאנֵשי ָהעיר . לֹוֶוה כסף היה, ִהצליח ַלחסֹוך ֵדי כסף ִלקִניַית ַמאָכלים ִלכבוד השּבת
 .יֹוֵסף מֹוִקיר ַשּבת'ולכן קראו לו כולם , השּבת ָידעו עד כמה אוהב יֹוֵסף ֶאת

 

, שולחנו עלו ְבּכל יום דגים על. ְבּעירו של יֹוֵסף מֹוקיר שּבת ַחי גם נֹוְכִרי עשיר מאוד
  .רולא ָחַסר לו דָב, ַבּית ַמְרִהיב ּוְנָכסים ְמרּוּבים היה לו, בׂשר ְוַיין משּוָבּח

 

ִמְשׂרֹוך ַנַעְל. , ְתַאֵבּד ֶאת ּכל ְנָכֶסי. ֶבָּעתיד" :יום אחד אמרו לו ַהַכְּלִדִיים חֹוֵזי ָהֲעִתידֹות
 ".כל אשר ל. יעבור ִליֵדי יֹוֵסף מֹוקיר שבת ,ועד ֵבּיְת.

 

שהו ֶאת כל ַכּסּפו לתת למי אָבל הוא לא ִהתַכֵּוון, הנֹוכרי ֶהָעשיר לא ִהּכיר ֶאת יֹוֵסף
: ְנָכָסיו ָמַכר ֶאת כל? מה עָשׂה. ּוַודאי שלא ֶאת ֵבּיתו המפֹואר לא ֶאת הְשׂרֹוך, ּוְרכּושֹו

ּוַבּכסף הרב שקיבל ָקנה  ,ָמַכר הכול. הבגדים והתכשיטים, הָרהיטים, ֶאת הבתים
 .אבן חן גדולה ִויָקרה מאוד, מרגלית

 

אף . המרגלית לתוך ּכֹוָבעֹו  הנוכרי ְבִּלּבו וָתפר ֶאתאמר, ְלעולם לא ֶאָפֵּרד ֵמהמרגלית
 .שלי אחד לא ייקח ִממני ֶאת המרגלית

 

ְלביקור אצל , ְוַלנהר ַלשּוק: ְלכל מקום הלך הנוכרי והכובע ְלרֹאשו ּובתוכו המרגלית
 . עֹוְשרֹו איתו–איתו  כשהמרגלית. ְשֵכָניו ְוִלׂשִחייה ַבּים

 

ֶאת הכובע  נשבה פתאום רוח וֵהעיפה, בשעה ֶשָעבר הנוכרי על גשר, יום אחד
והנוכרי ראה ֶאת , הייתה חזקה ניָסה הנוכרי ִלתּפוס ֶאת הכובע אך הרוח. ֵמרֹאשו

רב עמד על הֶגשר וִהּביט ֶאל המקום ֶשּבו ָטבע  זמן. כובעו נופל ֶאל תוך ֵמי הנהר
  המרגלית הכובע ָטבע ואיתו.  היה לוכל אשר, כל ְרכּושו, ַכּסּפו הכובע ּובֹו כל

 

כבר עמדה ִלשקוע  הֶשמש. ְבֶּאחד ִמיֵמי השישי עמד ַדָייג על אותו הגשר ודג דגים
אחז הדייג ! ְוִכמעט ִהּפילה אותו ֶאל תוך הנהר ,ְכֶּשַהַחּכה שלו ִהתחילה ָלזוז ִבְּפָראּות

קח הדייג ֶאת  ָל.וָשמן  עָלה דג גדול ַבּחכה–וִהֵנה , ְבּחֹוזקה ּוָמשך ְבּכל כוחו ֶאת החָכּה
הקונים חוזרים ְלָבֵתיהם , שהשּוק כמעט ריק נֹוַכח, ְכֶּשִהגיע. הדג הגדול ורץ ֶאל השּוק



ָשאל  "?מי ִיקנה ֶאת הדג עכשיו" .והרוכלים ְמַקּפלים ֶאת הדּוָכנים ְבּסלים ְמֵלאים
הוא " ,ענו לו הרוכלים ",תשב ֵל5 ֶאל ֵבּיתו של יֹוֵסף מוקיר" .הדייג ֶאת הרוכלים

הוא ִיׂשמח ִלקנות ִממ. דג גדול ְוֶנהדר , ִלכבוד השּבת תמיד קוֶנה ַמאָכלים משּוָבּחים
 ".כך כל

 

ָקנה אותו ְבִּשׂמחה , הדג ָראה יֹוֵסף ֶאת. הלך הדייג ֶאל יֹוֵסף מוקיר שבת. וכך היה
 ף ֶאת הדג ְלַנקֹותו ָמצא בתוך ִבְּטנוְכֶּשָפּתח יֹוֵס. השּבת ּוִמיֵהר ַלֲהִכינו ִלפֵני שתיכנס

שהּוְטְמנה בתוך כובע שָנפל  המרגלית של הנוכרי ֶהָעשיר, מרגלית גדולה ּוְמַנצֶנצת
 .ְלֵמי הנהר ּוָבלע אותו הדג

 

וזֵקן , מרּוֶבּה קיבל עבורה זהב. ְבֵּצאת השּבת הלך יֹוֵסף מוקיר שבת ּוָמכר ֶאת המרגלית
 ".השּבת גֹוֶמלת לו, שְמַכּבד ֶאת השּבת מי" :אחד שראה אותו אמר לו


