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פרשת דֹּלדּת תשפשת
ַאל ִּתְהיּו ְּכמֹו ֵעָׂשו!

ֲחַצר ַהֵחיֶדר  עֹוָדם ָרִצים ּבַ קֹול ָרם ֶאל ֵעֶבר ֲחֵברֹו ַיְעְנִקי, ּבְ "ַיְעְנִקי, ְזרֹק ֵאַלי!" ָקָרא ִאיִצי ּבְ
ַהְפָסָקה. ּבַ

ִלי  ל ִאיִצי ִמּבְ ַחת ַהְמעֹוֶפֶפת ֶאל ֵעֶבר ִאיִצי, ֲאָבל זֹו ָעָפה ֵמַעל ְלרֹאׁשֹו ׁשֶ ּלַ ַיְעְנִקי ָזַרק ֶאת ַהּצַ
ה ִלְתּפֹס אֹוָתּה! הּוא ֲאִפּלּו ִנּסָ ׁשֶ

ר ֵאֶליָך!" י ֶאת ֶזה ָיׁשָ ָך? ָזַרְקּתִ "ִאיִצי, ַמה ּקֹוֶרה ִאּתְ

עּור.  ה ּפָ ם ִעם ּפֶ ל ַעל ַיְעְנִקי - הּוא ַרק ָעַמד ׁשָ ּכֵ ָלל ֵאינֹו ִמְסּתַ י ִאיִצי ּכְ אּוָלם ִנְדֶמה ָהָיה ּכִ
ל ֲחֵברֹו, ְוהּוא ִנְדַהם ִלְראֹות ַמּסֹוק  ׂשּוֶמת ִלּבֹו ׁשֶ ֵדי ִלְראֹות ַמה ּתֹוֵפס ֶאת ּתְ ַיְעְנִקי ִהְסּתֹוֵבב ּכְ

ָנבֹו! ָהבֹות יֹוְצאֹות ִמּזְ ּלֶ ׁשֶ ַבּה, ּכְ ד עֹוד ָועֹוד ּגֹ ָטס ְלִכּוּוָנם, ְמַאּבֵ

ק!" "אֹוי ֵוי!" ָקָרא ִאיִצי. "הּוא עֹוֵמד ְלִהְתַרּסֵ

ָעְצָמה ֶאל ּתֹוְך  ׁש ּבְ ּסֹוק ִהְתַנּגֵ ָמה, ְוַהּמַ ְ ּשׁ ל ִאיִצי ִהְתּגַ ֲחִזית ׁשֶ ְך, ַהּתַ ִנּיֹות ְספּורֹות ַאַחר ּכָ ׁשְ
לּוִיים ֵמַעל ִמְגַרׁש ֲחָנָיה ֵריק, ְוָאז ִהְתּפֹוֵצץ ְוָהַפְך ְלַכּדּור ֵאׁש  ָהיּו ּתְ ַמל ׁשֶ ל חּוֵטי ַחׁשְ ְקבּוָצה ׁשֶ

לֹוֵהט.

ֵאׁש  י  ְמַכּבֵ ָטָרה,  ִמׁשְ דֹות  ַנּיָ רֹות  ַעׂשְ עֹוד  ּבְ ֵאזֹור,  ּבָ דֹול  ּגָ ְלּבּול  ּבִ ַרר  ׂשָ רֹובֹות  ַהּקְ ּקֹות  ּדַ ּבַ
ׁשּות. ְדָהָרה ֶאל ֵעֶבר ִזיַרת ַהִהְתַנּגְ ן ּבִ ְרּכָ ְוַאְמּבּוַלְנִסים עֹוׂשֹות ֶאת ּדַ

"ִנְרֶאה  ה.  ּתָ ַהּכִ ֶאל  ֲחָזָרה  ּבַ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  הֹוִביל  ָלן  ַקּפְ 'ה  ָהֶרּבֶ ָהִעְנָיִנים,  עּו  ְרּגְ ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר 
'ה. מּוָכה," ָאַמר ָהֶרּבֶ כּוָנה ַהּסְ ְ ַמל ֵמַהּשׁ ָקה ֶאת ַהַחׁשְ ּסֹוק ִנּתְ אּוַנת ַהּמַ ּתְ ׁשֶ

אּו ִמּקֹור!" ים ִיְקּפְ ְך ַקר ַהּיֹום!" ָאַמר ַיְעְנִקי. "ֲאָנׁשִ ל ּכָ "ֲאָבל ּכָ

ַתּנּוִרים, ְוָכל ָהאֶֹכל  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַמל, ֵהם לֹא יּוְכלּו ְלִהׁשְ י. "ְללֹא ַחׁשְ "ְוַגם ִיְרֲעבּו," הֹוִסיף מֹוְיׁשִ
ְמָקְרִרים ִיְתַקְלֵקל." ּבַ

ם לֹא ִיְהיּו ְרֵעִבים, ְוַגם לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם  ָכה ֵהם ּגַ "אּוַלי ָנִביא ָלֶהם אֶֹכל ַחם," ָאַמר ִאיִצי. "ּכָ
ַקר!"

ז  ַרּכָ ׁש ּכַ ּמֵ ָאִביו ׁשִ י, ׁשֶ ָנה ֶאל מֹוְיׁשִ 'ה ּפָ חֹם. ָהֶרּבֶ ָלן ּבְ 'ה ַקּפְ ן, ִאיִצי!" ָאַמר ָהֶרּבֶ "ַרְעיֹון ְמֻצּיָ
ה. ֵרד  רֹוֶיְקט ַהּזֶ ַנֵהל ֶאת ַהּפְ ה ּתְ ַאּתָ י, ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ָלה", ְוהֹוִסיף, "מֹוְיׁשִ ל ִאְרּגּון "ַהּצָ ָהֲאזֹוִרי ׁשֶ
ּיֹוֵתר  ה ׁשֶ ּמָ ֲאַנְחנּו ְזקּוִקים ְל - 5,000 ַנְקִניִקּיֹות ּכַ ח ׁשֶ ּבָ ח ַהֵחיֶדר, ְותֹאַמר ַלּטַ ה ְלִמְטּבַ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ם  ֵסֶדר ְיָלִדים? ַאּתֶ הּוא ָצִריְך. ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ י ִעם ּכָ ַעְזרּו ְלמֹוְיׁשִ ּתַ ַמֵהר. ַיְעְנִקי ְוִאיִצי, ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ

ִחּיּוְך. 'ה ּבְ ם ָהֶרּבֶ ֵעת ֶחֶסד ָעצּום!" ִסּיֵ ים ּכָ עֹוׂשִ
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ה ְסמּוָכה,  ָצְרָכִנּיָ ְקִניִקּיֹות ּבְ ֻקּדֹות ְלַיְעְנִקי ְוִאיִצי: ִלְקנֹות ֶאת ַהּנַ ת ּפְ ֲחֻלּקַ י ּבַ ד ֵהֵחל מֹוְיׁשִ ִמּיָ
ה  ְלַכּמָ ּוְלָבֵרר  אּוָנה,  ַהּתְ ה  ִהְתַרֲחׁשָ ּה  ּבָ ׁשֶ כּוָנה  ְ ֵמַהּשׁ חֹות  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יָמה  ְרׁשִ ר  ְלַחּבֵ

ָחה. ּפָ ל ִמׁשְ ַנְקִניִקּיֹות ְזקּוָקה ּכָ

ַהִהְתַרֲחׁשּויֹות  ַעל  לֹו  ְלהֹוִדיַע  ֵדי  ּכְ ַהְמַנֵהל  ל  ׁשֶ ָרדֹו  ְלִמׂשְ ׁש  ִנּגַ ָלן  ַקּפְ 'ה  ָהֶרּבֶ יְנַתִים,  ּבֵ
ט ָעצּוב  ָניו ַמּבָ ַעל ּפָ ׁשֶ ה ּכְ ּתָ ָחַזר, הּוא ָרָאה ֶאת ִאיִצי עֹוֵמד ִמחּוץ ַלּכִ ׁשֶ ָהַאֲחרֹונֹות, אּוָלם ּכְ

ִמְקָצת. ּבְ

ְדָאָגה. 'ה ּבִ ַאל ָהֶרּבֶ ֵסֶדר ִאיִצי?" ׁשָ "ַהּכֹל ּבְ

ה." רֹוֶיְקט ַהּזֶ ּפְ ק ִלי ִלּטֹל ֵחֶלק ּבַ ֵ ְך ִמְתַחּשׁ ל ּכָ ּלֹא ּכָ ֵסֶדר" ָאַמר ִאיִצי. "ַרק ׁשֶ ן, ֲאִני ּבְ "ּכֵ

ה לֹא רֹוֶצה ַלֲעזֹר?" ה ַאּתָ 'ה. "ָלּמָ א ָהֶרּבֶ ּלֵ ָך!" ִהְתּפַ ּלְ "ֲאָבל ֶזה ָהָיה ָהַרְעיֹון ׁשֶ

י  יַע ְלמֹוְיׁשִ ה ַמּגִ י - ָאז ָלּמָ ּלִ ִדּיּוק ָהִעְנָין. ֶזה ָהָיה ָהַרְעיֹון ׁשֶ נּות. "ֶזה ּבְ ַבְיׁשָ "ָאה..." ָעָנה ִאיִצי ּבְ
ִלְהיֹות ָהַאְחַראי?"

הּוא  ׁשֶ ַדאי  ּכְ ׁשֶ ב  ֲאִני חֹוׁשֵ ְוָלֵכן  ֵאּלּו,  גֹון  ּכְ ֵארּוִעים  ּבְ ְלָאִביו  ֶעְזָרה  ּבְ ַרב  יֹון  ִנּסָ ֵיׁש  י  "ְלמֹוְיׁשִ
רֹוֶיְקט." ְיַנֵהל ֶאת ַהּפְ

ק ִלי ַלֲעזֹר  ֵ ְך ִמְתַחּשׁ ל ּכָ ֵסֶדר, ֲאִני ֵמִבין," ָאַמר ִאיִצי. "ֲאָבל ִאם ֲאִני לֹא ָהַאְחַראי, לֹא ּכָ "ּבְ
ְכָלל." ּבִ
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י  ֲעזֹר ְלמֹוְיׁשִ ּסֹוף ּתַ ּבַ ֶעֶצב. "ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ 'ה ּבְ ְך ָהֶרּבֶ יׁש," ִחּיֵ ה ַמְרּגִ ַאּתָ "ֲאִני ֵמִבין ֵאיְך ׁשֶ
ה." רֹוֶיְקט ַהּזֶ ּפְ ּבַ

ְפִליָאה. ַאל ִאיִצי ּבִ 'ה יֹוֵדַע?" ׁשָ "ֵאיְך ָהֶרּבֶ

'ה. ו," ָעָנה ָהֶרּבֶ מֹו ֵעׂשָ ה לֹא ּכְ ַאּתָ ְגַלל ׁשֶ "ּבִ

ָנב ְורֹוֵצַח." ְכֵאב. "ֲאִני לֹא ּגַ ו!" ִנְזַעק ִאיִצי ּבִ מֹו ֵעׂשָ ֲאִני לֹא ּכְ רּור ׁשֶ "ּבָ

ה  ָעׂשָ ו  ֵעׂשָ ׁשֶ נֹוָסף  ָבר  ּדָ נֹו  ֶיׁשְ לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ֵמַהּדְ "חּוץ  ָלן,  ַקּפְ 'ה  ָהֶרּבֶ ָאַמר  ִהיא,"  "ָהֱאֶמת 
י." ְנּתִ ּוַ ין, ְוָלֶזה ִהְתּכַ ּדִ ּלֹא ּכַ ׁשֶ

ְלֵבין  ו  ֵעׂשָ ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ּוָמה  ו,  ֵעׂשָ ּבְ ֵכר  ְלִהּזָ לֹו  ַרם  ּגָ ַמה  מַֹע  ִלׁשְ ין  ַמְמּתִ 'ה,  ֶרּבֶ ּבָ יט  ִהּבִ ִאיִצי 
ְקִניִקּיֹות. רֹוֶיְקט ַהּנַ ּפְ

ִים', ְוַלֲעמֹד ִליִמינֹו  ּתַ ר ׁשְ ים ִלְהיֹות 'ִמְסּפַ ּלֹא ִהְסּכִ ׁשֶ ּלֹו ּכְ א ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהּבָ ר ַעל ּכָ ו ִוּתֵ "ֵעׂשָ
ו ָיכֹול ָהָיה  ָרֵאל, ֲאָבל ֵעׂשָ ַלל ִיׂשְ ְבַחר ְלַהְנִהיג ֶאת ּכְ ּנִ ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ָאְמָנם ַיֲעקֹב הּוא ֶזה ׁשֶ ׁשֶ
ָהָיה  ְפִקידֹו  ּתַ ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ָהָיה  ְוַגם הּוא   - ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ם הּוא  ּגַ

ּיּוַכל ַלֲהֹפְך ִלְגדֹול ַהּדֹור. ל ְצָרָכיו ַעל ְמָנת ׁשֶ ק ֶאת ּכָ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְוַלֲעזֹר לֹו, ּוְלַסּפֵ ִלְתמְֹך ּבְ

דֹול,  ּגָ ַהּיֹום ַעם ֶאָחד  ָהִיינּו  ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ְוֶצֱאָצָאיו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲאַנְחנּו, ַעם  ו,  ֵעׂשָ ה זֹאת  ָעׂשָ "ִאּלּו 
ר ַעל ַהּכֹל, ַרק  ו ִוּתֵ ּסֹוף - ֵעׂשָ ָרה ּבַ ְרֶאה ַמה ּקָ רּוְך הּוא. ֲאָבל ּתִ דֹוׁש ּבָ עֹוְבִדים ַיַחד ֶאת ַהּקָ ׁשֶ

ִים' ְלַיֲעקֹב." ּתַ ר ׁשְ ּלֹא ָרָצה ִלְהיֹות 'ִמְסּפַ ְגַלל ׁשֶ ּבִ

ְתאֹום ִאיִצי. "ֲאִני ָצִריְך ָלֶלֶכת." 'ה," ָקָרא ּפִ "ָהֶרּבֶ

י?" ָאַמְרּתִ הּו ׁשֶ ֶ ְגַלל ַמּשׁ ֵסֶדר? ַהִאם ֶזה ּבִ ְדָאָגה. "ַהּכֹל ּבְ 'ה ּבִ ַאל ָהֶרּבֶ "ְלָאן?" ׁשָ

י  ו. ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעזֹר ְלמֹוְיׁשִ מֹו ֵעׂשָ ׁשּוט ֲאִני לֹא רֹוֶצה ִלְהיֹות ּכְ ן!" ֵהִגיב ִאיִצי. "ּפָ ן, ַהּכֹל ְמֻצּיָ "ּכֵ
חֹות  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ נּות ִלְגמֹל ֶחֶסד ִעם ּכָ ּמְ ְקִניִקּיֹות, ְולֹא ְלַהְחִמיץ ֶאת ַהִהְזּדַ ל ֶאת 5,000 ַהּנַ ֵ ְלַבּשׁ

ַמל!" רּויֹות ְללֹא ַחׁשְ ְ לּו ַהּשׁ ַהּלָ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ֲעבֹוַדת ה'.  ּלֹו ּבַ ֶ ְפִקיד ִמּשׁ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש ּתַ

ְפִקיד,  ְנִהיג הּוא ָחׁשּוב, ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ּתַ ֹלא ַרק ַהּמַ
ה. ּדָ אֹוָתּה ַהּמִ ֵעיֵני ה' ּבְ ָחׁשּוב ּבְ ׁשֶ
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