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dxezd ikxca opeaznd zlrn

רּביללללךְ ךְ ךְ ךְ  וגֹו'. מארצךָ  לךָ  ¤§¥©§§§©¦
ואמר ּפתח מו)אּבא (ישעיה ©¨¨©§¨©

לב אּבירי אלי ¥¥¦©©¥§¦ׁשמעּו
אלי ׁשמעּו מּצדקה. ©¥§¦¨¨§¦¦§̈הרחֹוקים
חזקים ּכּמה - לב ¦¨£¨©¥¥¦©אּבירי
הרׁשעים, ׁשל ¦¨§¨¤¤¥¦לּבֹותיהם
ודרכי ׁשבילי את ¥§©§¥¦§¤¦¤ׁשרֹואים
ּבהם, מסּתּכלים ולא ¤¨¦§©§¦Ÿ§¨©הּתֹורה
ׁשאינם חזקים ¨¥¤¦¨£¤¥¦§ולּבֹותיהם
לרּבֹונם, ּבתׁשּובה ¨¦§¨§¦¦§חֹוזרם
לב. אּבירי ¥¥¦©¦¨§¦§ונקראים
- מּצדקה ¨¨§¦¦§̈הרחֹוקים

הּתֹורה. מן ¨©¦¦£©§¦¤ׁשּמתרחקים

אמר,רּבירּבירּבירּבי חזקּיה ©¦¦§¦¨¨©
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש מן ¨¨©¦¦£©§¦¤ׁשּמתרחקים
מּמּנּו, רחֹוקים והם ¤¦¦§¥§הּוא,
לב. אּבירי נקראּו ּכךְ  ¥¥¦©§§¦¨¦ּומּׁשּום
ׁשאינם - מּצדקה ¨¥¤¨¨§¦¦§̈הרחֹוקים
הּקדֹוׁש אל לקרב ¨©¤©§¦¦רֹוצים
הם ּכךְ  מּׁשּום הּוא, ¥¨¦ּ̈ברּוךְ 
ׁשהם ּכיון מּצדקה. ¥¤¨¥¨¨§¦¦§רחֹוקים
הם רחֹוקים מּצדקה, ¥¦§¨¨§¦¦§רחֹוקים
ׁשלֹום, להם ׁשאין ¨¤¨¥¤¨¦מּׁשלֹום,

מח)ׁשּכתּוב מּצדקה.(ישעיה רחֹוקים ׁשהם מּׁשּום הּטעם? מה לרׁשעים. ה' אמר ׁשלֹום אין ¤¨¥¨¨©¨§¨¦¨©©©¦¤¥§¦¦§¨¨

ׁשּכתּובּבאּבאּבאּבא זהּו והתקרב. הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש אל לקרב רצה אברהם מה)ראה, אהבּת(תהלים Ÿ§¥©§¨¨¨¨¦§©¤©¨¨§¦§¨¥¤¤¨¨©§¨
וּתׂשנא ּכ ת ּו ב ּצדק זה  ועל  לצדקה , התקרב  ר ׁש ע , ו ׂש נא  צדק  ׁש אהב  מ ּׁש ּו ם  (ישעיה ר ׁש ע . ¤¤©¦§¨¤©¦¤¨©¤¤§¨¨¤©¦§¨¥¦§¨¨§©¤¨

KlKlKlKl,xn`e gzt `A` iAx .'ebe Lvx`n Ll(en diryi) ¤§¥©§§§¦¦©¨¨©§¨©
ErnW .dwcvn miwFgxd al ixiA` il` ErnW¦§¥©©¦¥¥¨§¦¦§¨¨¦§
o`ngC ,`iaiigc EdiiAl oitiTz dOM ,al ixiA` il ¥̀©©¦¥¥©¨©¦¦¦©§§©¨©¨§¨¨

iliaWEdiiAle ,EdA olMYqn `le `ziixF`c igx`e §¦¥§¨§¥§©§¨§¨¦§©§¨§§¦©§
oExw`e ,oFdixn iAbl `YaEizA oixCdn `lC oitiTY©¦¦§¨§©§¦¦§§¨§©¥¨¥§¦§
.`ziixF`n iwgxznc dwcSn miwFgxd .al ixiA ©̀¦¥¥¨§¦¦§¨¨§¦§©£¥¥©§¨

iAxiAxiAxiAx`Ed Kixa `Wcwn iwgxznC xn` dIwfg ¦¦¦§¦¨¨©§¦§©£¥¦ª§¨§¦
.al ixiA` oExw` KM oibaE ,DiPn oiwigx oEP`e§¦§¦¦¦¥§¦¨¦§©¦¥¥
`Wcw iAbl `axwl o`ra `lc dwcSn miwFgxd̈§¦¦§¨¨§¨¨¨§¨§¨§©¥ª§¨
oEP`C oeiM ,dwcSn miwFgx oEP` KM oibA ,`Ed Kixa§¦§¦¨¦§¦¦§¨¨¥©§¦
oFl zilC mFlXn oEP` miwFgx dwcSn miwFgx§¦¦§¨¨§¦¦¦¨§¥

,aiYkC .mFlW(gn diryi).mirWxl ii xn` mFlW oi` ¨¦§¦¥¨¨©§¨¨§¨¦
.dwcSn miwFgx oEP`C oiba `nrh i`n̈©§¨§¦§¦§¦¦§¨¨

`Y`Y`Y`Y`Ed Kixa `WcEwl `axwl irA mdxa` ,ifg ¨¨¥©§¨¨¨¥§¨§¨§§¨§¦
,aizkc `Ed `cd .axwz`e(dn mildz)wcv Yad` §¦§¨©¨¨¦§¦¨©§¨¤¤

axwz` rWx `pUe wcv ad`c oibA .rWx `pUYe©¦§¨¤©§¦§¨©¤¤§¨¨¤©¦§¨©
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ה ּט עם מא ) מה  אהבי . ©©©¨¦£Ÿ¨¨§©אברהם 
אהב ּת  ׁש ּכ ת ּו ב  מ ּׁש ּו ם  ¨§©¨¨¤¦¦£Ÿאהבי ?
ׁש אהב  האהבה  ©¨¤¨£©¨¤¤ּצ דק .
ּב ר ּו ךְ  ה ּק ד ֹו ׁש  את  ¨¨©¤¨¨§©אברהם 
ׁש הי ּו  ד ֹו ר ֹו , ּב ני  מ ּכ ל  ¨¤¥§¨¦ה ּו א 
רח ֹו קים  והם  לב , ¦§¥§¥¥¦©א ּב ירי 

ׁש ּנ ת ּב אר . ּכ מ ֹו  ¥¨§¦¤§¨¨§¦מ ּצ דקה ,

ת ת ת ת ֹו ֹו ֹו ֹו רה רה רה רה  ¨¥§¦סתרי סתרי סתרי סתרי 

ה ּמ ל ךְ למדנ למדנ למדנ למדנ ּו ּו ּו ּו  רצ ֹו ן  ּב תקף  ¨©§§Ÿ¤§©¤¤
וחזק  ּג ד ֹו ל  אחד  אילן  ¨¨§¨¨¤¨¦©̈נטע 
העלי ֹו נ ֹו ת , ה ּנ טיע ֹו ת  §¤¨¦§©§ּב ת ֹו ךְ 
ה ּז ה  האילן  ׁש ל  ¤©¨¦¨¤¨¦§©ה ּנ טיעה 
מס ּב בת . ּת ח ּו מים  ¤¤ª§¦§©¥§¦ּב תריסר 
הע ֹו לם  ׁש ל  צדדים  ¨¨¤¦¨§¨¨§©§ּב אר ּב עה 
ּפ רסא ֹו ת  ת "ק  רגל ֹו . ¨§©§©¨§ּפ ר ּו ׂש ה 
ׁש ל  הרצ ֹו נ ֹו ת  ּכ ל  ¤§¨¨¨§©מסע ֹו תיו .
ּת ל ּו יים . ּב ֹו  ּפ רס ֹו ת  ¦§§©¨א ֹו תם 
ּכ ּל ם  מתע ֹו רר , ¨ª¥§¦¤¤§ּכ ׁש ּז ה 
מי  אין  ע ּמ ֹו . ¦¥¦¦§§¦מתע ֹו ררים 
ּכ ךְ  אחר  מרצ ֹו נ ֹו . ¨©©§¥¥¤ׁש ּי ֹו צא 
קם  ע ּמ ֹו . אחד  ּב רצ ֹו ן  ¨¦¨¤¨§¨ªּכ ּל ם 

י ֹו רד [cxFi]מלמעלה , ¦§©§¨¥¥
מ ּמ ּנ ּו  ה ּי ם . לת ֹו ךְ  ¤¦¨©§¨§©§ּב מסע ֹו תיו 

ה ּו א [dNBzn]ה ּי ם  מתמ ּל א . ©¨¦§©¤¦§©¥
lM]ה ּמ ק ֹו ר  lW] ּת ל ּו יים ה ּג ן  ה ׁש קא ֹו ת  ברא ׁש ית . מימי  ּכ ל  נחלקים  ּת ח ּת יו  ה ּנ ֹו בעים , ה ּמ ים  ©¨¤¨©©¦©§¦©§¨¤¡¨¦¨¥¥§¥¦©§¨©¨§¦

ּב ֹו .

ה ּז ה .ּכ ּכ ּכ ּכ ל ל ל ל  לע ֹו לם  לרדת  ל ּג ן  נכנס ֹו ת  ה ּל ל ּו  ה ּנ ׁש מ ֹו ת  מ ּמ ּנ ּו . ּפ ֹו רח ֹו ת  הע ֹו למים  ׁש ל  ה ּנ ׁש מ ֹו ת  ¨©§¨¤¨¨¦§¦¤©§¨©¨¦§¨©¨¨¤¤¨¨©¤
אב  להי ֹו ת  ּב רכ ֹו ת  ּב ׁש בע  מת ּב רכת  היא  נ ׁש מה , mxe]ּכ ׁש ּי ֹו צאת  gExl] ל ּג ּו ף[zFidle] ּב על ּי ה §¤¥§¨¨¦¦§¨¤¤§¤©§¨¦§¨§©§¨©§¦§©£¦¨

ורם) (לרּוח אּבא עליֹונה נׁשמה הרי אברם. אל ה' וּיאמר ׁשּכתּוב זהּו העליֹונה. הּדמּות ¨§©§¨©¨§¤¨¨§¥£¨§©¤¤Ÿ©¨¤¤¨§¤¨§©¤[ׁשל
ּבעלּיה] עלי ֹו נה .לּגּוף ּד מ ּו ת  ׁש ל  ©©£¦¨¤§¤§¨

,aizk `C lre ,dwcvl(`n diryi)i`n .iadF` mdxa` ¦§¨¨§©¨§¦©§¨¨£¦¨
`zEnigx .wcv Yad` aiYkC oibA ,iadF` `nrh©§¨£¦§¦¦§¦¨©§¨¤¤§¦¨

migxc `Ed Kixa `WcwC(`"r fr sc)lMn mdxa` Dil §ª§¨§¦§¨¦¥©§¨¨¦¨
dnk dwcSn miwFgx oEP`e al ixiA` EedC Dixc ipA§¥¨¥§£©¦¥¥§¦§¦¦§¨¨§¨

.xnY`C§¦§¨

dxFz-ixzq¦§¥¨
(a"r e"r sc)

`Ax `pli` cg aivp` ,`Mlnc Epnxdc `RwEza `p`Ÿ¨§§¨§ª§¨§©§¨©§¦©¦¨¨©¨
oinEgY xqixzA ,`c `pli` rihp ,oi`lr orihp FB siTze§©¦§¦¨¦¨¦§¦©¦¨¨¨¦§¥©§¦
iqxR w"z .Dilbx `Uixt `nlrc oixhq rAx`A ,xgYq ¦̀§©©§©§©¦§¦§¨§¨§¦¨©§¥©§¥
,i`d xrz` cM ,oiilY DiA oiqxR oEP`C oizErx lM ,iFplhn©§¨¨§¦§¦¨§¦¥¨§¨©¦§©©
EdlM ,xzal .DizErxn witpC o`n zil DicdA oixrzn EdlMª§¦§¨¦©£¥¥¨§¨¦¥§¥§¨¨ª§

`lirNn mw ,Dicda `cg `zErxA(zigp `"q)zigpz` ¦§¨¨¨©£¥¨¦§¥¨¨¦¦§¨¦
`Oi DiPn .`Oi Fbl iFplhnA(ilBz`)`xFwn Edi` .`iilnz` §©§¨§©¨¦¥©¨¦§©¥¦§©§¨¦§¨

`"c lkC)(lkliFnin lM oibNRzn DizFgY .oirapC oiin §¨§¨©¦§¨§¦§¥¦§©§¦¨¥
.oiilY Dia `Ypbc EiwW ,ziW`xaC¦§¥¦©§§¦§¨¥©§¨

`YpbA oil`r oiN` oiznWp .oigxR DiPn `nlrC oiznWp lM̈¦§§¦§¨§¨¦¥¨§¦¦§§¦¦¥¨¦§¦§¨
raWA `kxAz` `wtp ck `znWp .`nlr i`dl `zgpl§¨£¨§©¨§¨¦§¨¨©¨§¨¦§¨§¨§¤©

`A` iednl o`kxA(mxe `gExl b"l `"c)`tEbl(iednlE)EwilqA ¦§¨§¤¡¥©¨§¨§¨§¨§¤¡¥¦§¦
`d mxa` l` ii xn`Ie aizkc `Ed `cd d`Nr `pwEicC)§¦§¨¦¨¨¨¨¦§¦©Ÿ¤§¨¤©§¨¨

`A` d`Nr `znWp(mxe `gExl b"l `"c)(EwilqA `tEbl ¦§¨¨¦¨¨©¨§¨§¨§¨¦§¦
.d`Nr `pwEicC§¦§¨¦¨¨
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לרדת [WtPd]ּכ ּכ ּכ ּכ ׁש ׁש ׁש ׁש ר ר ר ר ֹו ֹו ֹו ֹו צה צה צה צה  §¤¨©¤¤¨¤¤
א ֹו ת ּה  מ ׁש ּב יע  ה ּז ה , ¨©¦§©¤©¨̈לע ֹו לם 
ל ׁש מר  ה ּו א  ּב ר ּו ךְ  Ÿ§¦¨¨©ה ּק ד ֹו ׁש 
ולע ׂש ֹו ת  ה ּת ֹו רה  מצו ֹו ת  £©§¨©§¦¤את 
מאה  ל ּה  ּו מ ֹו סר  ¨¥¨¥§רצ ֹו נ ֹו ,
ּכ ל  ׁש ל  ּב רכ ֹו ת  ׁש ל  ¨¤¨§¤§§©מפ ּת ח ֹו ת 
ה ּד רג ֹו ת  את  לה ׁש לים  ¨§©¤¦§©§י ֹו ם 
ל "ךְ  ּכ ח ׁש ּב ֹו ן  ¤§¤§§¤̈העלי ֹו נ ֹו ת 
ל ּה  נמסר ּו  ּכ ּל ם  ׁש הרי  ¨§§¦¨ª¥£¤§ל "ךָ .
ה ּג ן  את  ּב הם  לת ּק ן  ¨©¤¤¨¥©§¥§ּכ די 
- מארצ ךָ  ּו ל ׁש מר ּה . §§©¥¨§¨§¨§¨§ּו לעבד ּה 

העדן . ּג ן  ¤¥¨©¤זה 

]- LYclFnE ׁש ּנ קרא ה ּג ּו ף , זה  ©§§¤©¤¦§¨
תריסר  ׁש ה ּו א  הח ּי ים , ©¥§¤¦©©¥עץ 
ּו מ ּב ית  עלי ֹו נים . ¥¦¦§¤¦¨§ׁש בטים 
זה  אבי ךָ  ה ּׁש כינה . ז ֹו  - ¤¦¨¨¦§©¦̈אבי ךָ 
ׁש ּנ אמר  ה ּו א , ּב ר ּו ךְ  ©¡¤¤¨¨©ה ּק ד ֹו ׁש 

כח ) וא ּמ ֹו (משלי  אביו  ¦§¦¨¥ּג ֹו זל 
ואין  וג ֹו '. ּפ ׁש ע  אין  ¥§§©¨¥¥Ÿ§ואמר 
ּב ר ּו ךְ  ה ּק ד ֹו ׁש  א ּל א  ¨¨©¨¤¦̈אביו 
ּכ נסת  א ּל א  א ּמ ֹו  ואין  ¤¤§¨¤¦¥§ה ּו א ,
א ׁש ר  הארץ  אל  ¤£¤¨¨¤¥¨§¦י ׂש ראל .
הע ֹו לם  ה ּו א  זה  - ¨¨¤¨¤§©ארא ּך 

זה ]ה ּז ה . - ּו מ ּמ ֹו לד ּת ךָ  [ס "א  ©¤¦©§§¤
זה ּו  - ארא ּך  א ׁש ר  הארץ  אל  עלי ֹו נים . ׁש בטים  ּת ח ּו מים , ּת ריסר  - אבי ךָ  ּו מ ּב ית  הח ּי ים . ¤¨¤§©¤£¤¨¨¤¦§¤¦¨§¦§©¥§¦¨¥¦¦©©¥עץ 

ה ּז ה ]. dxFzהע ֹו לם  ixzq o`M cr. ¨¨©¤©¨¦§¥¨

ּפ תח ,ר ר ר ר ּב ּב ּב ּב י י י י  פד )י ֹו סי  להס ּת ּכ ל (תהלים  אדם  לבני  י ׁש  ּכ ּמ ה  צבא ֹו ת . ה ' מ ׁש ּכ נ ֹו תי ךָ  ּי דיד ֹו ת  מה  ©¦¥¨©©§¦¦§§¤§¨©¨¥¦§¥¨¨§¦§©¥
ע ֹו מד  מה  על  מס ּת ּכ לים  ולא  י ֹו דעים  לא  האדם  ּב ני  ּכ ל  ׁש הרי  ה ּו א , ּב ר ּו ךְ  ה ּק ד ֹו ׁש  ¥¨©¦§©§¦Ÿ§¦§Ÿ¨¨¨¥§¨¥£¤¨¨©©£©ּב עב ֹו דת 
מא ׁש  ׁש מים  ע ׂש ה  הע ֹו לם , את  ה ּו א  ּב ר ּו ךְ  ה ּק ד ֹו ׁש  ּב רא  ׁש ּכ א ׁש ר  ק ּי מים . הם  מה  ועל  ¥¥¦©¨¨¨¨¨¤¨¨©¨¨¤£©¤¦¨©¥¨©§¨̈הע ֹו לם 
ׁש תל  ּו מ ּׁש ם  עלי ֹו נה , ּב ר ּו ח  ועמד ּו  קפא ּו  ּכ ךְ  ואחר  ק ֹו פאים , הי ּו  ולא  יחד , מערבים  ©¨¨¦¨§¤©§§¨§§¨¨©©§¦§¨Ÿ¨¦©©§Ÿ§¦©¦ּו מ ּמ ים 

`irA cM(`Wtp)Kixa `Wcw Dl inF` ,`nlr i`dl `zgpl ©©§¨©§¨§¨£¨§©¨§¨¥¨ª§¨§¦
d`n Dl xqnE .DizErx cArnlE `ziixF` icETR xhinl `Ed§¦©¦¥©§¨§¤§©§¥¨©¨§¨

o`kxaC o`gYtnoi`lr oibxcl `nlW`l `nFi lkC ©§§¨§¦§¨§¨¨§©§¨¨§©§¦¦¨¦
`pwz`l oibA Dl xQnz` Edlk `dC ,L"l K"l oAWEgM§§©¤§§¨ª§¦§©©¨§¦§©§¨¨
`Ypb `C Lvx`n .Dl `xhplE Dl gltnlE `Ypbl Eda§§¦§¨§¦§©¨§¨§¨¨¥©§§¨¦§¨

.ocrc§¥¤

xqixz Edi`C iIgc `pli` ixwz`c `tEb `C LYclFnE)©§§¨¨§¦§§¥¦¨¨§©¥§¦§¥©
`Wcw `C Lia` .`YpikW `C Lia` ziAnE .oi`Nr oihaW¦§¦¦¨¦¦¥¨¦¨§¦§¨¨¦¨ª§¨

xn`PW .`Ed Kixa(gk ilyn)rWR oi` xnF`e FO`e eia` lfFB §¦¤¤¡©¥¨¦§¦§¥¥¤©
zqpk `N` FO` oi`e `Ed Kixa `Wcw `N` eia` oi`e .'ebe§§¥¨¦¤¨ª§¨§¦§¥¦¤¨§¤¤

(`nlr i`d Edi` `C J`x` xW` ux`d l` .l`xUi,)`"p ¦§¨¥¤¨¨¤£¤©§¤¨¨¦©¨§¨
oihaW oinEgY xqixY Lia` ziAnE ,iIgc `pli` `C LYclFnE©§§¨¦¨¨§©¥¦¥¨¦§¥©§¦¦§¦

(`nlr i`d Edi` `C J`x` xW` ux`d l` .oi`Nr,o`M cr) ¦¨¦¤¨¨¤£¤©§¤¨¨¦©¨§¨©¨

(dxFz ixzq. ¦§¥¨

iAxiAxiAxiAxgzt iqFi(ct mildz)ii LizFpMWn zEcicI dn ¦¦¥¨©©§¦¦§§¤§¨
`lMYq`l `Wp ipal oFl zi` dOM .zF`av§¨©¨¦¦§¥¨¨§¦§©¨¨
`l `Wp ipA lk `dC .`Ed Kixa `WcwC `pglEta§§¨¨§ª§¨§¦§¨¨§¥¨¨¨
lr oEP`e .`nlr mi`T dn lr ilMYqn `le ircï§¥§¨¦§©§¥©©¨¦¨§¨§¦©
car `nlr `Ed Kixa `Wcw `xA ckC .oiniiT dn©¨§¦§©§¨ª§¨§¦¨§¨£©
.iclB Fed `le `cgM oiaxrzn miOnE W`n `inW§©¨¥¥¦©¦¦§¨§¦§£¨§¨£©§¥

zalElizW oOYnE d`Nr `gExA Eniiwe Ecilb` x §¨©©§¦§¨§§¨¦¨¨¦©¨¨¦
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