
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
המל� רודול השני נקט יחס הוג�  :תקציר משבוע שעבר

אול� עינו של הכומר רודרי� הייתה צרה ביחסו ההוג� . כלפי יהודי פרג

ולכ� מדי פע� ניסה להסית את המל� נגד , של המל� ליהודי פרג

  . להבאיש את ריח� בעיניו ולהתחנ� לפניו שיסלק� מארצו, היהודי�

� לניסיונותיו של הכומר רודרי� רק הגבירה את התנגדותו של המל

 ויכוח פומבי הציע למל� לער�באחת ההזדמנויות . מאמציו של הכומר

להוכיח קבל ע� ועדה את עליונותה של  כדי  ,ע� רבה של העיר פרג

  . המל� נעתר לבקשת הכומר".  דתנו הנוצרית על פני הדת היהודית

. מודי הצרות והפוגרומי�דאגה רבה החלה מקננת בלב יהודי פרג ל

ש� נשאו , הוראת רב� התכנסו כל יהודי פרג לבית הכנסת המרכזיב

רב� שתפילה לשוכ� מרומי� מעומק הלב ובשברו� לב שירח� עליה� ו

  .יו כראוי בהתנצחות ע� הכומר ולהזי� את מזימותישיב

על בימה מוגבהת ומקושטת ישבו , מועד התנצחות הגיע אנשי� רבי�

ועל בימה אחרת ממול� ישבו רבה הישיש ,  וכל מקורביוהמל� רודול

. וחכמת חיי�, הרב הקרינו שלווה ובטחו� פני. של פרג והכומר רודרי�

הרב לא נגרר אחר לשונו א� , הכומר הציג לרב שאלות קנטרניות

  .והשיב לו בנימה שליוה על כל שאלותיו, שלוחת הרס� של הכומר

בקול ר� הציג את שאלתו . ערכההכומר חש כי הוא עומד להפסיד במ

שאת� מקבלי� את כל דבריו בלא , במה זכה משה רבכ�: "הבאה

    "....?פקפוק וערעור

הוא . נבחר להיות שליחו של האלוקי� "– השיב הרב –" משה רבינו"

וש� , שהה על הר סיני ארבעי� יו� וארבעי� לילה בלא מזו� ומשקה

זו התורה המאירה את , ומסר לו את התורה הקדושה' נגלה אליו ה

  ."דרכנו ואשר על פיה אנו חיי�

ג� אני מסוגל . הבה נעשה עסקה: " עיני הכומר אורו לפתע והוא אמר

לצו� ארבעי� יו� וארבעי� לילה בתנאי שתקבלו עליכ� אחר כ� את 

הכומר לא הספיק להשלי� את דבריו  ...."וא� לא, עיקרי הדת הנוצרית

, אז תתלה אתה כא�. "ע המש� המשפטומכיוו� מושבו של המל� נשמ

המל� הני את שרביטו .  סיי� המל� את המשפט–" במרכז כיכר העיר

  ...וק� ממקומו מעל הבימה,  אות לסיו� הויכוח–

.  רחש שט את הקהל כנחשול אדיר:המשך משבוע שעבר

היהודי� התמלאו חששות . איש לא צפה לסיו� הויכוח בדר� כזו

אשר יוכל לצו� ארבעי� יו� ולילה אמנ� אי� איש . כבדי�

א� ה� הכירו את הכומר וידעו כי אי� גבול לנכליו , ולהישאר חי

  .ומ� הסת� ימצא דר� להערי� עליה�. ולתככיו

כנס הכומר לחדר מיוחד שהוקצה לו בארמו� וכעבור ימי� אחדי� ה

שולח� , לבד מכסא. ש� עתיד היה לשהות ארבעי� יו�, המל�

אשר , הכומר הביא את ספריו הרבי�. דברומטה לא היה בחדר 

� דפיה� דבר ידא שלא הוסתר בונבדקו בקפדנות מיוחדת כדי לו

לחדר ננעלה הכומר לאחר שנכנס . וכ� נר שעווה גדול, מאכל כלשהו

  .הדלת מאחוריו

 �כ� חלפו ארבעי� הימי� כשהיהודי� אחוזי החרדה שופכי� שיח

  . לפני הבורא ומתחנני� לו להציל� מכל צרה

ברכת , � אחרונות לעול�יהשמש כבר שולחת קרני. שעת בי� ערבי�

המל� בלוית שריו שמי� פעמיה� לעבר חדרו של . פרידה ליו� שחל

נת� המל� אות לעבדיו . עד שהגיעו שמה כבר שקעה השמש. הכומר

בהתרגשות רבה .  תמו ארבעי� יו�–עתה היא השעה היעודה , שהנה

  ...לרגע קט את נשמת�פתחו את מנעול החדר ועצרו 

כל . בצעדי� כושלי� ובפני� חיוורות כסיד קרב אליה� הכומר

 רבה הישיש של –הנוכחי� פרצו בשאגות שמחה כול� מלבד אחד 

  .שנראה כאבל בי� חתני�, פרג

ה� נוכחת במו עיני� כי הכומר  "– פנה המל� אל הרב –" ועתה "

לא . י� לילהרודרי� עמד בדבוריו וצ� במש� ארבעי� יו� וארבע

אלה לעמוד בתנאי ההסכ� ולקבל עליכ� את , נותר לכ� היהודי�

   ".הדת הנוצרית

עלי לברר תחילה א� :  "ואמר למל�. הרב לא אבד את עשתונותיו

, ירשה נא לי. אמנ� לא הביא הכומר דבר מאכל או משקה אל פיו

לער� חיפוש מדוקדק בחדר ולבדוק היטב א� אי� ש� , הוד מלכותו

  ...המל� הסכי�,  "מאכלרי ישי

        ברכותברכותברכותברכות
ו ולכל בני משפחותיה� לרגל "הינתנאל ונעמה פריז מזל טוב ל
להקי� בית נאמ� יהי רצו� מלפני שוכ� מרומי� שתזכו . נישואיה�

וכשר בישראל המושתת על יסוד איתני� של אהבה ויראת שמי� 

  .לתפארת ע� ישראל

חותיה� לרגל ו ולכל בני משפ"היורעייתו  מימו� שלו�מזל טוב ל
יהי רצו� מלפני שוכ� מרומי� שתזכו  .ובתב� תאומי� הולדת ה

שמחה ונחת לאהבת תורה , באושריחד ע� כל יוצאי חלציכ�  �לגדל
  .  ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ווימצא, ויראת שמי�

        תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
  :ה� אבהתשובות הנכונות לפרשת 
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
על הפגישה , בפרשתנו מספרת לנו התורה, ילדי� יקרי� וחביבי�

 כיצד למנות שופטי� על הצעתו, המיוחדת ב� יתרו חות� משה למשה

  . מת� תורה–אול�  גולת הכותרת הוא , שיעזרו לשפוט את הע�, בע�

בחודש סיוו� הגיעו בני ישראל מרפידי� למדבר סיני ה� הלכו 

והתקרבו אל ההר עליו היו צריכי� לקבל את התורה וכול� יחד עמדו 

  . בלב אחד, ש� כאיש אחד

, נת� התורה זה הר סינימהו אותו מקו� שנבחר להיות ראוי שעליו תי

בה כל הר טע� כי הוא ההר שעליו . הר צנוע שלא היה במריבת ההרי�

וכ� התווכחו ביניה� הר התבור והר הכרמל . ראוי שתינת� התורה

אלא בחר לתת לעמו , והקדוש ברו� הוא לא נעתר לה�, וכל ההרי�

מפני שעליו מעול� לא נעשתה עבודה , את התורה הקדושה בהר סיני

  .'בחר ה, הנמי� עצמו מכול�, ומפני שהר זה, הזר

במי בחר הקדוש ברו� הוא כראויי� לקבל את מתנתו הנפלאה את 

:  שאלו אותו–את התורה לבני עשו ' תחילה הציע ה? החמדה הגנוזה

:  אמרו לו בני עשו–" לא תרצח"כאשר אמר לה� ? "מה כתוב בה"

שעליו , אנו לעשוהרי צאצאי� . אי� אנחנו יכולי� לקבל את התורה

" על חרב� תחיה"ולו ניתנה ההבטחה , "הידיי� ידי עשו"נאמר 

  .לא נוכל לקבל את התורה, לא? הכיצד נוכל אנחנו להימנע מרצח

 להציע לה� לקבל את –כ� הל� הקדוש ברו� הוא מאמה לאומה 

  .וכל אומה ואומה סירבה לקבלה כל אחת מסיבה אחרת. התורה

היה זה אחרי שכבר נטהרו ,  בני ישראל"כאשר הגיע לבניו האהובי� 

בה� שקעו בהיות� במצרי� והגיעו , מארבעי� ותשעה שערי טומאה

מה ענו ע� , והציע לה� לקבל את התורה. לדרגה הראויה לקבלת התורה

כל אשר : " כול� מכריזי� פה אחד–" ויענו כל הע� יחדיו"? ישראל

רדו ובאו ששי� רבוא של מלאכי השרת והכתירו מיד י". נעשה' דיבר ה

  ! לכל אחד ואחד מישראל בשני כתרי� של הוד

. למשה מראש ההר' קרא ה, בסיוו�' ביו� ב, למחרת הגיע� להר סיני

ציוה את משה לצוות ' ה. עלה משה אל האלוקי� ונכנס בעובי הענ�

: מרולהתקדש ולהיות מוכני� ליו� השלישי כלו, לישראל לכבס בגדיה�

  .לקבל את התורה הקדושה, ליו� ששה בחודש סיוו�

בבוקר . קדושי� כמלאכי בשרת, טהורי� וזכי� היו אותה שעה ישראל

  .הקדוש ברו� הוא בכבודו העיר אות� בקולות וברקי�, בסיוו�' יו� ו

.  'לשמע את קול ה, עמדה כל הבריאה והעול� כולו בדממה מוחלטת

האומר את ',  הדהד רק קולו של ה,ובדממה הגדולה ששררה אז בעול�

מקצה העול� ועד , זני כל אחד ואחדועשרת הדברות לישראל והגיע לא

    .כדי שישמעו ג� אומות העול�, בשבעי� לשונות, קצהו נשמע הקול
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