
  ַׁשָּבת ׁשֹוֶמֶרת ָּפָרה

  "ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות"ְמֻעָּבד ִמִּמְדָרׁש 

  

 אֹוָתּה ָקַׁשר ,ָּפָרתֹו ִעם ָהִאיׁש ָיָצא יֹום יֹום .ַאַחת ָּפָרה לֹו ֶׁשָהְיָתה ְּבָחִסיד ַמֲעֶׂשה

 ָעַבד לֹא ְּבַׁשָּבת ַא, ַהָּׁשבּועַ  ְימֹות ָּכל ָעָׂשה ָּכ. ָׂשֵדהּו ֶאת ְוָחַרׁש ַהַּמֲחֵרָׁשה ֶאל

  .ַהּתֹוָרה ֶׁשִּצְּוָתה ְּכִפי, ְמנּוָחה ָנַתן ַפָרּתֹולְ  ְוַגם

 ְימֹות ְּבָכל. ֶאָחד ְלָנְכִרי ָּפָרתֹו תֶא  ִלְמֹּכר ְוֶנֱאַלץ ִמְּנָכָסיו ַצִּדיק אֹותֹו ָיַרד ְלָיִמים

, ְרצֹונֹו ִלְׂשִביעּות  ִעָמּה ְוָחַרׁש הַלָּׂשדֶ  אֹוָתּה הֹוִציא, ַצָּואָרּה ַעל ָהֹעל ָקַׁשר ַהָּׁשבּועַ 

 לֹו ִהִּניָחה ְולֹא ַהָּפָרה ָרְבָצה, ַלָּׂשֶדה ְלהֹוִציָאּה ִּבֵּקׁש ְוַהּגֹוי ַהַּׁשָּבת ִמֶּׁשִהִּגיָעה ַא

 הַהָּפָר  ַא אֹוָתּה, ָמַׁש, ָּבּה ִהָּכה, אֹוָתּה ִלְגֹרר ַהָּנְכִרי ִנָּסה. ַלָּׂשֶדה ְלהֹוִציָאּה

  .ָהֲאָדָמה ׁשֹוֶכֶבת ַעל, ְּבֶׁשָּלּה

 ֶאת לֹו ֶׁשָּמַכר ַלְּיהּוִדי ָּפָנה, ַהָּפָרה תֶא  ְלָהִקים ַמְצִליחַ  ֶׁשֵאינֹו ַהּגֹוי ְּכֶׁשָרָאה

 רֹוֶצה ֵאיָנּה ַּׁשָּבת ּוְביֹום ָעְבָדה ָיִמים ִׁשָּׂשה! ָּפָרְת תֶא  ַקח :"לֹו ְוָאַמר ַהָּפָרה

 ִלי ְוָהֵׁשב ָּפָרְת תֶא  ַקח ִלי. הֹוִעיל לֹא ֶׁשָעִׂשיִתי ָמה ָּכל, ִרְבָצה ֹוםִמְּמק ָלֵצאת

  !" ַּכְסִּפי תֶא 

 ָּגְרָמה לֹא ֵמעֹוָלם, ִהיא ּוְׁשֵקָטה טֹוָבה ָּפָרה ֲהלֹא":ְוָאַמר ֶהָחִסיד ְמֹאד ִהְתַּפֵּלא

 לֹא ִהיא ְוִהֵּנה, ַהַּׁשָּבת ֶׁשִהִּגיָעה ַעד ,ָּכ ָחַׁשְבִּתי ֲאִני ַּגם"ַהּגֹוי: לֹו ָעָנה ."ָצרֹות ִלי

  ."ָלקּום מּוָכָנה

 ִאְּת ָאבֹוא. "ְּבַׁשָּבת ַלֲעֹבד ְרִגיָלה ָהְיָתה לֹא ַהָּפָרה. ָקָרה ָמה ֶהָחִסיד ֵהִבין ַעָּתה

  .ַהִּנְרָּגז ַלּגֹוי ֶהָחִסיד ָאַמר ,"ַלֲעׂשֹות אּוַכל ָמה ְוֶאְרֶאה

 ְּבָיַדי ְּכֶׁשָהִיית, ָּפָרה אֹוי,: "ְּבָאְזָנּה ְוַלַחׁש ֶהָחִסיד ֵאֶליהָ  ָּפָנה, ַהָּפָרה ֶאל ְּכֶׁשִהִּגיעּו

 ּוֻמְכָרח ָעִני ְוָנֲעֵׂשיִּתי ָּגְרמּו ֲעוֹונֹוַתי ְוַעָּתה,, ֲאִני ַׁשָּבת ׁשֹוֵמר ִּכי, ְּבַׁשָּבת ַנְחְּת 

 קּוִמי, ַׁשָּבת ִלְׁשֹמר ָצִרי ֵאינֹו ְוָלֵכן, ִדיְיהּו ֶׁשֵאינֹו ֶזה ְלִאיׁש אֹוָת ִלְמֹּכר ָהִייִתי

  .ַלְחֹרׁש ְוִהְתִחיָלה ָעְמָדה , ָּכ ָלּה ֶׁשָאַמר ֵּכיָון". ֶהָחָדׁש ֲאדֹוֵנ ְרצֹון ַוֲעִׂשי

 ִּכַׁשְפָּת  ַהִאם, ִלי ַהֵּגד" לֹו: ְוָאַמר ֶּבָחִסיד ָחַׁשד ַהַּמֲעֶׂשה, ֶאת ַהָּנְכִרי ָרָאה ַּכֲאֶׁשר

 ַּבַּׁשָּבת ַּגם ִאם ֶאֱעֶׂשה ָמה! ָלּה ָעִׂשיתָ  ָמה ִלי ֶׁשַּתִּגיד ַעד ְל ַאִּניחַ  לֹא? אֹוָתּה

, ְמַכֵּׁשף ְולֹא ֲאִני קֹוֵסם לֹא" ֶהָחִסיד: לֹו ָעָנה?" ַלֲעֹבד ַהָּפָרה ִּתְרֶצה לֹא ַהָּבָאה

, ְּבַׁשָּבת ָנחֹות ַהְּבֵהמֹות ְוַגם ַׁשָּבת ִלְׁשֹמר ְמֻצִּוים ִיְׂשָרֵאל ַעם ִּכי ַלָּפָרה ָאַמְרִּתי

 ְצִריָכה ִהיא ַהַּׁשָּבת, ְׁשִמיַרת ַעל ְמֻצֶּוה ֶׁשֵאינֹו ּגֹוי ִּביֵדי ְּכֶׁשִהיא ַעְכָׁשו, ֲאָבל

   ."ַלֲעֹבד
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  : ְוָאַמר ְוִנְזַּדְעַזע ִנְבַהל, ָּכ ַהּגֹוי ֶׁשָּׁשַמע ֵּכיַון

  , ּבֹוְרָאּה תֶא  ִהִּכיָרה ְּתבּוָנה ְולֹא ַּדַעת לֹא ָלּה ֶׁשֵאין, זֹאת ָּפָרה "ָמה

  , ּוִביָנה ֵּדָעה ִלי ְוָנַתן, ּוִבְדמּותֹו ְּבַצְלמֹו הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּבָרָאִני ,ַוֲאִני

 ָרהּתֹו ִלְלֹמד ְוָזָכה ,ְוִנְתַּגֵּייר ָהַל ִמָּיד "?ּבֹוְרִאי תֶא  ְלַהִּכיר ִלי ָראּוי ִיְהֶיה לֹא

  . ּתֹוָרָתא ִּבן יֹוָחָנן ַרֵּבי ְוִנְקָרא
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