
ים י ָלנוּ  ִנְרֶאה ,ְלִעּתִ ם ֵארּועַ  ּכִ   ְולֹא 'ְיִריָדה' ֶגֶדרבְּ  ִהּנוֹ  ְמֻסּיָ

ה' צִ  ְנכֹוָנה ִהְתּבֹוְננּות ִמּתֹוךְ  ַאךְ  ',ֲעִלּיָ ּמְ   ִמּתֹוךְ  ַהּנֹוַבַעת ,יאּותּבַ

ה ֱאמּוָנה ל רֹוִאים ',ּבַ ּכָ מּוכָ  ְוַגם ְיִריָדה ׁשֶ יֹוֵתר הַהּנְ ּה  - ּבְ   ִהּנָ

ה ְלֹצֶרךְ  בֹוָהה ֲעִלּיָ עּור ְלֵאין ּגְ יעַ  ,ׁשִ ּגִ ּתַ ל .ְלַאֲחֶריהָ  ׁשֶ   ָמה ּכָ

ה ה"שהקב ִמיד ִהּנוֹ  ,עֹוׂשֶ ם .ְלטֹוָבה ַרק ּתָ ה תְלעֵ  ִאם ּגַ   לֹא ַעּתָ

ר ָבר ַהּטֹוב ִנּכָ ּדָ ּבַ אי הּוא ,ׁשֶ ַוּדַ מוֹ  – ְלטֹוָבה ּבְ ָרה ּכְ ּקָ   ִעם ׁשֶ

ה ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ָרׁשָ ּפָ ם ָעָלה ַאךְ  ,ִיםְלִמְצַר  ָיַרד הּוא :ּבַ ָ  ִמׁשּ

ְרכּוׁש  דֹול ּבִ ֵבד" :ּגָ ְקֶנה ְמֹאד ּכָ ּמִ סֶ  ּבַ ּכֶ ָהב ףּבַ ךְ  ."ּוַבזָּ ם ּכָ ַחיָּ  ּגַ  יוּבְ

ל ל ׁשֶ ל – ְיהּוִדי ּכָ ִמּיּות ְיִריָדה ּכָ ַגׁשְ רּוָחִנּיֹות ִפּלוּ ַואֲ  ּבְ ּה  ּבְ   ִהּנָ

ְכֵדי ',ה ֵמֵאת ב אֹוָתנוּ  ְלָהִביא ּבִ ל ְלַמּצָ הֲעלִ  ׁשֶ דֹוָלה ּיָ   ְלֵאין ּגְ

ן ְלַאַחר ,ֲערֹךְ  לֹוםוְ -ָחס ְלִהְתָיֵאׁש  ֵאין ָלֵכן .ִמּכֵ   !ְלֵהֶפךְ  ,ׁשָ

ר ּבֵ כֹוחֹות ְלִהְתּגַ ים ּבְ ִמיד ֲעלֹותְולַ  ְלִהְתַחזֵּק ,ֲחָדׁשִ .ַמְעָלה ּתָ

ץ ָעַלי ָכל ְוִלְראֹות ְלִהְתַאּמֵ ב ּבְ ּנוּ  ָהעֹוֶלה ֹובַהּט  ֶאת ַמּצָ   ,ִמּמֶ
מוֹ  ְוִלְפֹעל הּוִדי ּכְ ל ,ינוּ ָאבִ  ַאְבָרָהם – ָהִראׁשֹון ַהּיְ ּכָ ֻעּלֹוָתיו ׁשֶ   ּפְ

ה ִמּתֹוךְ  ָהיוּ  בָ  .'ְלךָ -ֵלךְ ' – ַמְתֶמֶדת ֲעִליָּ י ָנכֹון רַהּדָ ל ְלַגּבֵ   ֶאָחד ּכָ
ֹאֶפן י ּבְ י ְוַגם ִאיׁשִ ָרֵאל ַעם ְלַגּבֵ ּלוֹ  ִיׂשְ לּותהַ  .ּכֻ הּ  ַהּנֹוָרָאה ּגָ  וּ ָאנ ּבָ

הּ  ,ִנְמָצִאים ָלב ַרק ִהּנָ ים ׁשָ ְפָלָאה ּותַלִהְתַעלּ  ,ַמְקּדִ   הִנְזכֶּ  ָלהּ  ַהּנִ
ה ֻאּלָ ּגְ ית ּבַ ֵלָמהּ  ָהֲאִמּתִ ְ ֶכף ְוַהׁשּ דּוִמ  ּתֶ ׁש  ּיָ .ַמּמָ

ֵסֶפר מֹוִפיעַ  לָ  ּבְ ְ דֹוׁש  ה"ַהׁשּ י ַהּקָ ָמהּ  ּכִ ל ׁשְ ל ׁשֶ ה ּכָ ָרׁשָ   ַעל מֹוֶרה ,ּפָ

יַצד .ַמהּוָתהּ  ן ִאם ּכֵ ֵכן ּכֵ ת ,ִיּתָ ָפָרׁשַ ּבְ ר ְלךָ -ֵלךְ  ׁשֶ ם ְמֻסּפָ ָבִר  ַעל ּגַ   יםּדְ

מוֹ  ,ְרצּוִיים לֹא ֶאֶרץ ָהָרָעב :ּכְ ַנַען ּבְ    ?ְלִמְצַרִים ְבָרָהםאַ  ִויִריַדת ּכְ

יַצד ר ֶזה ּכֵ ּדֵ ם ִעם ִמְסּתַ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּמֹוֶרה ַהּפָ  ַמְתֶמֶדת ֲהִליָכה ַעל ׁשֶ

י ַלּפֵ ן ּוָמה ?ְלךָ -ֵלךְ  – ַמְעָלה ּכְ ךְ  ִלְלמֹד ִנּתָ הֹוָרָאה ִמּכָ '?ה ַלֲעבֹוַדת ּכְ
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