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מעשה במלך גדול שהיה לו כל אשר חפצה נפשו: בני משפחה טובים 

ובריאים ,ארמון מפואר, אוצרות גדושים כל טוב, שרים נאמנים, עבדים 

 לא חסר לו מאומה.  -מסורים ונתינים צייתים

אך עננה שחורה העיבה על בית המלך, המלך נעשה מיום ליום מדוכא 

 מאמצי מקורביו לשמחו במסיבות ובמתנות נדירות לא הועילו. ועצוב ,וכל 

 לשווא. גם הרופאים ניסו את כל השיטות הידועות לרפא את המלך, 

יום אחד, הופיע בחצר המלך איש זקן והצעה בפיו: "סגולה בדוקה לי 

ילבש המלך מעיל של איש מאושר ויתרפא מיד." הסכים המלך  -מאבותיי

 "אם לא תועיל הרי שבוודאי לא תזיק."  -זולנסות "סגולה" 

פנו שליחי המלך לעשיר הגדול ביותר שבממלכה, בבקשה שישאיל למלך 

וגילה את  חאת מעילו, הרי "ללא ספק" אין כמוהו מאושר. אך העשיר נאנ

 אוזנם: 

"מה בצע לי בכל עושרי, כאשר אינו רשאי להנות מכספי, שכן חולה אני 

 ם עלי בפקודת רופאי האישי." והמאכלים הערבים אסורי

עשיר שני אמר: "נכון שעשיר הנני, אבל אין אומלל ממני, כי מה אעשה 

 בכספי הרב ויורש אין לי, כי אין לי בנים". 

עשיר שלישי פרץ בבכי ממשמע את בקשתם ואמר: "בן יחיד לי, נתתי לו 

 "? , אולם הוא סורר ומורה וממרר את חיי. איך אוכל להיות מאושרהכל 

 

ן. הם סובבו השליחים בכל ערי הממלכה לחפש אדם מאושר אך אי

התייאשו והתכוננו לשוב אל המלך בידיים ריקות. אולם, לפתע נקרה 

בדרכם אדם כחוש ,לבוש בבלויי סחבות, מהלך לו וכלי עבודה בידו, פניו 

 צוהלות ומשורר שירים עליזים. 

מאושר. "אמנם כן, מאושר השליחים ניסו את מזלם ושאלו אותו אם הוא 

אני ,ולא חסר לי דבר. עובד אני בכל יום את עבודתי מרוויח את לחם חוקי 

ביגע כפי, בטוחני בה' הטוב הנותן לי כח שלא יעזבני גם לעתיד, ואם קורה 

לי לפעמים שאין לי עבודה והרעב מציק לי, הלא רצון ה' הוא ובידו אפקיד 

 רוחי". 

ת פרשת שליחותם וביקשו ממנו את מעילו, סיפרו שליחי המלך לאיש א

אבל מה גדולה הייתה אכזבתם כאשר נודע להם שלאיש המאושר הזה אין 

 מעיל כלל... 

  

  



 


