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העם ויצו ויצו ויצו ויצו  ּכ ל  את  אבימל ךְ  ©§©£¦¤¤¤¨¨¨
ה ּז ה  ּב אי ׁש  ה ּנ גע  ¤©¦¨©¥Ÿ©Ÿ¥לאמר 

י ּו מת  מ ֹו ת  ראה ּו בא ׁש ּת ֹו  ּב א  §¦§¨Ÿ§¥
ה ּק ד ֹו ׁש  להם  מארי ךְ  ¨©¤¨¦£©¨©ּכ ּמ ה 
מ ּׁש ּו ם  לר ׁש עים  ה ּו א  ¦¦¨§¨ּ̈ב ר ּו ךְ 
עם  ׁש ע ׂש ה  החסד  ¦¨¨¤¤¤©א ֹו ת ֹו 
ׁש הרי  ה ּק ד ֹו ׁש ים , ¥£¤¦§©¨̈האב ֹו ת 
ׁש לט ּו  לא  זה  §¨Ÿ¤¦מ ּׁש ּו ם 
ּד ֹו ר ֹו ת  לאחר  עד  ©©§©¥¨§¦§ּב י ׂש ראל 
ע ׂש ה  יפה  ¨¨¤¨¦£©אחר ֹו נים .
עם  חסד  ׁש ע ׂש ה  ¦¤¤¨¨¤¤¤¦£אבימל ךְ 

ל ֹו  ׁש אמר  ה ּנ ה (mdxa`l)יצחק  ¦§¨¤¨©§©§¨¨¦¥
ּב עיני ךָ  ּב ּט ֹו ב  לפני ךָ  ¤¥§©¤¨§¦§©ארצי 

¥ׁש ב .

על ר ר ר ר ּב ּב ּב ּב י י י י  חבל  אמר , יה ּו דה  ©¦§¨¨©£¨©
אינ ֹו  ׁש חס ּד ם  ¥¨§©¤¦¨§̈הר ׁש עים 

ראה ׁש לם . אמר ּב א  עפר ֹו ן  , ¨¥Ÿ§¥¤§¨©
כג )ּב התחלה , אדני (בראשית  ©©§¨¨£Ÿ¦

ל ךְ  נת ּת י  ה ּׂש דה  ¨¦©¨¤¨©¦¥¨§ׁש מעני 
נת ּת יה  ל ךָ  ּב ֹו  א ׁש ר  ¨¦©§§¤£¨¨§©§וה ּמ ערה 
ארץ  אמר , ּכ ךְ  ואחר  ¤¤©¨¨©©§§וג ֹו '.
וג ֹו '. ּכ סף  ׁש קל  מאת  §¤¤¤¤Ÿ¥©§©אר ּב ע 
אברהם  ו ּי ׁש קל  ¨¨§©Ÿ§¦©¨§וכת ּו ב 
אף  ל ּס חר . עבר  וג ֹו ', ©¥Ÿ§Ÿ¥©Ÿ§¤§לעפרן 
מ ּמ ּנ ּו  עצמ ּת  ּכ י  מע ּמ נ ּו  ל ךְ  ל ֹו  אמר  ּכ ךְ  ואחר  וג ֹו ', לפני ךָ  ארצי  ה ּנ ה  ּב רא ׁש ֹו נה  ּכ ת ּו ב  ¤¦¨§©¨¦¨¦¥¥©¨¨©©§§¤¨§¦§©¥¦¨¦¨¨ּ̈כ אן 
ּו ׁש לח ֹו  ּכ ל ּו ם , אבימל ךְ  מ ּׁש ל  לקח  ׁש ּל א  - ע ּמ ֹו  ׁש ע ׂש ה  החסד  זה  אלעזר , ר ּב י  ל ֹו  אמר  ¨§§¤¤¦£¤¦©¨Ÿ¨©©¦¤§¨¨¤©¤¤¤¨¨¦¤Ÿ§מאד .

ּב רית . ע ּמ ֹו  לכר ֹו ת  אחריו  הל ךְ  ּכ ךְ  ואחר  ממ ֹו נ ֹו , ּכ ל  ¦§¦§¦¨£©©¨¨©©§¨¨¦עם 
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יפה ואמר ואמר ואמר ואמר  אלעזר , ר ּב י  §¨©©¦¤§¨¨¨¤
מ ּׁש ּו ם  ׁש הרי  יצחק , ¦¥£¤¨§¦¨̈ע ׂש ה 
החכמה  ס ֹו ד  את  ¨§¨©¤©¨¤ׁש ּי דע 
מים , ּב אר  וחפר  ¦©¥§©¨§¥©§¦ה ׁש ּת ּד ל 
ּב אמ ּו נה  להתח ּז ק  ¨¡¨¥©§¦§¥§ּכ די 
ה ׁש ּת ּד ל  אברהם  ּכ ן  ¥©§¦¨¨§©¥¨ּ̈כ רא ּו י .

מים  ּב אר  wgvi]וחפר  oke]. §¨©§¥©¦§¥¦§¨

מת ּק נת  א ֹו ת ּה  מצא  ¤¤Ÿ¨¨¨§ª£©יעקב 
הלכ ּו  וכ ּל ם  עליה , §¨¨ª§¨¤¨©¨§וי ׁש ב 
ּכ די  וה ׁש ּת ּד ל ּו , ¥§§©§¦§¨£©אחריו 
ה ּׁש למה  ּב אמ ּו נה  ¨¥§©¨¡¨¥©§¦§להתח ּז ק 

¨ּ̈כ רא ּו י .

ּב ֹו וכעת וכעת וכעת וכעת  מתח ּז קים  י ׂש ראל  §¨¥¦§¨¥¦§©§¦
ה ּת ֹו רה , מצו ֹו ת  ׁש ל  ¨©§¦¤©ּב ּס ֹו ד ֹו ת 
מתח ּז ק  וי ֹו ם  י ֹו ם  ׁש ּכ ל  ¥©§¦¨¨¤§ּכ מ ֹו 
מצוה , ׁש היא  ּב ציצית , ¨§¦¦¤¦¦§¨̈אדם 
ּג ם  ּכ ךְ  ּב ּה . מתע ּט ף  ©¨¨¥©§¦¨¨§ואדם 
רא ׁש ֹו  על  ׁש ּמ ניח  Ÿ©©¦¥¤¦¦§©ּב ּת פ ּל ין 
עלי ֹו ן  ס ֹו ד  ׁש ה ּו א  §¤¤§¦ּו בזר ֹו ע ֹו ,

ׁש  מ ּׁש ּו ם  הּקדֹוׁשּכ רא ּו י , ¨¨¦¤©¨
הּוא ּב אדם ּברּוךְ  נמצא  ¨¦§¨¨¨¨

ּב תפ ּל ין  ּב ֹו  ¦¦§¦¥©§¦¤ׁש מתע ּט ר 
ס ֹו ד  וה ּכ ל  ּב ציצית , Ÿ©§¦¦§¥©§¦ּו מתע ּט ף 

העלי ֹו נה . ¨§¤¨¨¡̈האמ ּו נה 

מתע ּט ף ועל ועל ועל ועל  ׁש ּל א  מי  ּכ ן , §©¥¦¤Ÿ¦§©¥
להתח ּז ק  מתע ּט ר  ולא  ¥©§¦§¥©§¦Ÿ§¤ּ̈ב זה 
ל ֹו  ּד ֹו מה  י ֹו ם , ּב כל  ¤¨§¦¦§©ּב ּת פ ּל ין 
האמ ּו נה , ע ּמ ֹו  ׁש ֹו רה  ¨¡¨¦¨¥¤ׁש אין 

ּב ת ֹו ךְ  מתח ּז קים  האב ֹו ת  הי ּו  ּכ ךְ  ּו מ ּׁש ּו ם  ּכ רא ּו י . ּת פ ּל ה  אינ ּה  ּו תפ ּל ת ֹו  ר ּב ֹו נ ֹו , ּפ חד  מ ּמ ּנ ּו  §¦§©§¦¨¨¨¨¦¨¨¨¦§¨¥¨¦§¦©©¤¦¨§וסר 
ּב ֹו . ׁש ֹו רה  ה ּׁש למה  האמ ּו נה  ס ֹו ד  ׁש ל  העלי ֹו נה  ׁש ּב אר  מ ּׁש ּו ם  העלי ֹו נה , ¨¨¥§©¨¡¨¤¨§¤¨¥§¤¦¨§¤¨¨¡̈האמ ּו נה 
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