פּ ָָרה שׁוֹמֶ ֶרת שַׁ בָּ ת
ֲשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת"
ְמעֻבָּ ד ִמ ִמּ ְד ָרשׁ "ע ֶ
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אוֹתהּ
פָּרה ַאחַ ת .יוֹם יוֹם יָצָ א הָ ִאישׁ עִ ם ָפּ ָרתוָֹ ,קשַׁ ר ָ
מַ עֲשֶׂ ה בְּ חָ ִסיד ֶשׁהָ י ְָתה לוֹ ָ
ֶאל הַ ַמּחֲ ֵרשָׁ ה וְ חָ ַרשׁ ֶאת ָשׂדֵ הוּ .כָּ עָ שָׂ ה כָּל יְמוֹת הַ שָּׁ בוּעַ ַ ,א בְּ שַׁ בָּ ת ל ֹא עָ בַד
תּוֹרה.
וְ גַם לְ ַפ ָרתּוֹ ַָתן ְמ וּחָ ה ,כְּ פִ י שֶׁ צִּ וְּ ָתה הַ ָ
לִמכֹּר ֶאת פּ ָָרתוֹ לְ ָכְ ִרי ֶאחָ ד .בְּ כָל יְמוֹת
לְ י ִָמים י ַָרד אוֹתוֹ צַ ִדּיק ִמנְּ כ ָָסיו וְ ֶאֱ לַץ ְ
אוֹתהּ לַשָּׂ דֶ ה וְ חָ ַרשׁ עִ מָ הּ ל ְִשׂבִ יעוּת ְרצוֹ וֹ,
ָארהּ ,הוֹצִ יא ָ
הַ שָּׁ בוּעַ ָק ַשׁר הָ עֹל עַ ל צַ וּ ָ
פָּרה וְ ל ֹא ִהנִּיחָ ה לוֹ
ַשּׂדֶ הָ ,רבְ צָ ה ַה ָ
יאהּ ל ָ
ַא ִמ ֶשּׁ ִהגִּ יעָ ה הַ שַּׁ בָּ ת וְ הַ גּוֹי ִבּ ֵקּשׁ לְהוֹצִ ָ
פָּרה
אוֹתהַּ ,א הַ ָ
ָ
אוֹתהִּ ,הכָּה בָּ הּ ,מָ שַׁ
ָ
יאהּ לַ ָשּׂדֶ הִ .סָּ ה הַ נָּכְ ִרי לִ גְ רֹר
לְהוֹצִ ָ
בְּ שֶׁ לָּהּ ,שׁוֹכֶבֶ ת עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה.
ְהוּדי שֶׁ ָמּכַר לוֹ ֶאת
פָּרה ,פָּ ָה לַ יּ ִ
כְּ שֶׁ ָר ָאה הַ גּוֹי שֶׁ ֵאי וֹ מַ צְ לִיחַ לְהָ ִקים ֶאת ַה ָ
פָּרה וְ ָאמַ ר לוַֹ ":קח ֶאת פָּ ָר ְת ! ִשׁשָּׂ ה י ִָמים עָ ְבדָ ה וּבְ יוֹם שַּׁ בָּ ת ֵאי ָהּ רוֹצֶ ה
ַה ָ
יתי ל ֹא הוֹעִ יל לִיַ .קח ֶאת פָּ ָר ְת וְ הָ שֵׁ ב לִי
לָצֵ את ִמ ְמּקוֹם ִרבְ צָ ה ,כָּל מָ ה שֶׁ עָ ִשׂ ִ
ֶאת כּ ְַספִּ י!"
וּשׁ ֵקטָ ה ִהיא ,מֵ עוֹלָם ל ֹא גּ ְָר ָמה
פָּרה טוֹבָ ה ְ
ִה ְתפַּ לֵּא ְמאֹד הֶ חָ ִסיד וְ ָאמַ ר":הֲ ל ֹא ָ
לִי צָ רוֹת" .עָ ָה לוֹ ַהגּוֹי":גַּם אֲ ִי חָ שַׁ בְ ִתּי כָּ  ,עַ ד ֶשׁ ִהגִּ יעָ ה הַ שַּׁ בָּ ת וְ ִהנֵּהִ ,היא ל ֹא
מוּכָ ָה לָקוּם".
פָּרה ל ֹא הָ י ְָתה ְרגִ ילָה לַ ֲעבֹד בְּ שַׁ בָּ תָ " .אבוֹא ִא ְתּ
עַ ָתּה הֵ ִבין הֶ חָ ִסיד מָ ה ָק ָרהַ .ה ָ
וְ ֶא ְר ֶאה ָמה אוּכַל לַ עֲשׂוֹת"ָ ,א ַמר הֶ חָ ִסיד לַגּוֹי הַ נּ ְִרגָּז.
פָּרה ,כְּ שֶׁ ָהיִית בְּ יָדַ י
פָּרה ,פָּ ָה ֵאלֶיהָ הֶ חָ ִסיד וְ לַחַ שׁ ְבּ ָאזְ ָהּ" :אוֹיָ ,
כְּ שֶׁ ִהגִּ יעוּ ֶאל ַה ָ
יתּי עָ ִי וּמֻ כְ ָרח
וֹתי גּ ְָרמוּ וְ ָ עֲשֵׂ ִ
ְַח ְתּ בְּ שַׁ בָּ ת ,כִּ י שׁוֹמֵ ר שַׁ בָּ ת אֲ ִי ,וְ עַ ָתּה ,עֲווֹ ַ
קוּמי
לְאישׁ זֶה שֶׁ ֵאי וֹ יְהוּ ִדי ,וְ ָלכֵן ֵאי וֹ צָ ִרי ל ְִשׁמֹר שַׁ בָּ תִ ,
אוֹת ִ
ָ
יִיתי ל ְִמכֹּר
הָ ִ
לַחרֹשׁ.
וַ ע ֲִשׂי ְרצוֹן אֲ דוֹ ֵ ֶהחָ דָ שׁ" .כֵּיוָן שֶׁ ָאמַ ר לָהּ ָכּ  ,עָ ְמדָ ה וְ ִה ְת ִחילָה ְ
כַּאֲ שֶׁ ר ָר ָאה הַ נָּכְ ִרי ֶאת הַ מַּ עֲשֶׂ ה ,חָ שַׁ ד בֶּ חָ ִסיד וְ ָאמַ ר לוֹ" :הַ גֵּד לִיַ ,ה ִאם כִּ שַׁ פְ ָתּ
ית לָהּ! מָ ה ֶאעֱשֶׂ ה ִאם גַּם בַּ שַּׁ בָּ ת
אוֹתהּ? ל ֹא ַאנִּיחַ לְ עַ ד שֶׁ ַתּגִּ יד לִי מָ ה עָ ִשׂ ָ
ָ
הַ בָּ ָאה ל ֹא ִתּ ְרצֶ ה הַ פּ ָָרה לַ ֲעבֹד?" עָ ָה לוֹ ֶהחָ ִסיד" :ל ֹא קוֹסֵ ם אֲ ִי וְ ל ֹא ְמכַ שֵּׁ ף,
יִשׂ ָר ֵאל ְמצֻוִּ ים ל ְִשׁמֹר שַׁ בָּ ת וְ גַם הַ בְּ הֵ מוֹת ָחוֹת בְּ שַׁ בָּ ת,
פָּרה כִּ י עַ ם ְ
ָאמַ ְר ִתּי לַ ָ
ירת הַ שַּׁ בָּ תִ ,היא צְ ִריכָה
ידי גּוֹי שֶׁ ֵאי וֹ ְמצֻוֶּה עַ ל ְשׁ ִמ ַ
אֲ בָ ל עַ כְ שָׁ ו ,כְּ שֶׁ ִהיא בִּ ֵ
לַ ֲעבֹד".

כֵּיוַן שֶׁ ָשּׁמַ ע הַ גּוֹי ָכּ ִ ,בְ הַ ל וְ ִ זְ דַּ עְ זַע וְ ָאמַ ר:
בּוֹר ָאהּ,
ירה ֶאת ְ
פָּרה ז ֹאת ,שֶׁ ֵאין לָהּ ל ֹא ַדּעַ ת וְ ל ֹא ְתּבוּ ָה ִהכִּ ָ
"מָ ה ָ
וּבי ָה,
 30וַאֲ ִי ,שֶׁ בְּ ָר ָא ִי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בְּ צַ לְמוֹ וּבִ ְדמוּתוֹ ,וְ ַָתן לִי דֵּ עָ ה ִ
בּוֹר ִאי?" ִמיָּד הָ לַ וְ ְִת ַגּיֵּיר ,וְ זָ כָה לִ ְלמֹד תּוֹ ָרה
ל ֹא י ְִהיֶה ָראוּי לִי לְהַ כִּ יר ֶאת ְ
תּוֹר ָתא .
וְ ְִק ָרא ַרבֵּ י יוֹחָ ָן בִּ ן ָ

