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הייתה בכפר משפחת איכרים עניה. שבעה ילדים 

לשולחן ובמשק רק אווז אחד. כמה שלא עמל 
האיכר, הגיע זמן שלא נשאר מה לאכול בבית. 

לא הייתה ברירה, שחטו את האווז, האישה 
הכינה וצלתה אותו, הגישה לשולחן. 

אך הנה בעיה – אין לחם בבית ואין מלח. אומר 
בעל הבית לאישתו "בלי לחם ומלח בשר האווז 

לא נכנס לפה. אלך לאדון, בעל האחוזה. הוא 
איש טוב, אביא את האווז והוא ייתן לנו לחם." 

"אכן כך!" 



 
הלך האיכר עם האווז לאדון, ואצל זה ליד השולחן 

שישה. הוא עם אישה, שתי בנות ושני בנים. 
השתחווה האיש ואומר "קבל, אדוני. זה מכל הלב. אל 

תכעס עלי. אין לנו יותר!" 
"תודה לך, אישי הטוב. רק תייעץ לי איך לחלק בנינו 

את האווז?" 
"א-א, זה פשוט, אדוני." האיכר לקח סכין והתחיל 

לבצוע את האווז. ראשית כל הוריד את הראש, הגיש 
לאדון בעל האחוזה ואמר "לך הראש, כי אתה ראש 

הבית כולו." 
אחר כך החתך את האחוריים, הגיש לבעלת הבית: 
"לך אמא, שמחזיקה את כל משק הבית, האחוריים 

האלה מתאימים בדיוק." 
את רגלי האווז נתן לבנים: "תלכו בעקבות אבא שלכם. 

רגליים תועלנה לכם." 
ולכל בת נתן כנף אחת: "כשתגדלו, תעופו מבית אבא, 

תתאמנה לכן כנפיים." 
ואז הוסיף: "ולי, כדי שאוכל לשאת את צרותיי על גבי, 

יתאים הגוף." 



  

כך חילק את כל האווז. 
התחבבה חכמתו של האיש על בעל האחוזה, והוא 

נתן לו לחם, מלח, וגם הוסיף מדברי אוכל שעל 
השולחן ואפילו קצת כסף נתן לו, ושילח אותו 

הביתה עם כל זה. 
נודע הסיפור לשכן עשיר של האיכר וקינאה תקפה 

אותו. החליט להתחבב אף הוא על האדון. הכין 
חמישה אווזים צלויים והלך אתם לאחוזה. 

"מה מביא אותך אלינו?" שאל האדון. 
"הנה, הבאתי לכבודו אווזים לארוחת צהריים." 
"תודה, תודה נכבדי. ואולי תציע איך לחלק בנינו 

השישה את חמישה האווזים?" 
האיכר חשב, חשב, שבר את ראשו ולא ידע איך 

לחלק את האווזים בין יושבי השולחן. 



  

ואז קרא בעל האחוזה לאיכר העני ושאל לעצתו. 
והוא את האווז הראשון נתן לבעל ולבעלת הבית 

באומרו "כעת, אדון יקר אתם שלושה!" 
את האווז השני נתן לשני הבנים, ואת השלישי 

לשתי הבנות, וכל פעם אמר "וכעת אתם שלושה!" 
ואת שני הנותרים לקח בעצמו ואמר שוב "וגם 

אנחנו שלושה!" 
צחק בעל האחוזה "זה חכם. לכולם חילק ואת 

עצמו לא שכח!" 



  

הוא נתן לאיכר העני שוב אוכל וכסף כפרס, ואת 
העשיר גירש מהבית. 

 


