
 1

  
  א'מרח שוון התשע                          ד"בס

  
   דרך בחירתה של רבקה–" אשת חיל מי ימצא"

  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע (פרשת חיי שרהל
  

  ה"בראשית פרק כ. 1
ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוֵּיֶׁשב ) יא(

  :ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי
  ד "כבראשית . 2
  .ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק, ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך ) ד(
ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאדָֹניו ַוֵּיֶלְך ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ) י(

  :ְּבָידֹו ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים ֶאל ִעיר ָנחֹור
    .ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת, ְלֵעת ֶעֶרב, ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּבֵאר ַהָּמִים) יא(
  ד"בראשית כ. 3
ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאדִֹני ֵלאמֹר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ) לז(

  ֵּתֵלְך ְוֶאלֶאל ֵּבית ָאִביִאם לֹא ) לח:(ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֵׁשב ְּבַאְרצֹו
ָואַֹמר ֶאל ֲאדִֹני ֻאַלי לֹא ֵתֵלְך ) לט:( ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִניְִׁשַּפְחִּתימ

ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ) מ:(ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי
י ּוִמֵּבית ִמִּמְׁשַּפְחִּת ַמְלָאכֹו ִאָּתְך ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני 

 ְוִאם לֹא ִיְּתנּו ֶאל ִמְׁשַּפְחִּתיָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא ) מא:(ָאִבי
  :ָלְך ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי

  ק לפסוק לט"רד. 4
ולא נוכל , האמת כי הוא סידר להם הדברים כולם כאשר היו"

וִבשנות הדברים ... כי רבו, לתת טעם לכל החסרים והמלאים
כי כן מנהג , אבל הטעם אחד, יש בהם שינוי מילות, לוהא

 ".אבל לא המילות, שומר הטעמים, בהישנות הדברים: הכתוב
  ד"בראשית כ. 5
  . לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב, ָיָצא ַהָּדָבר' ֵמה) נ(
  ב , ח"כבראשית . 5
 ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמךָ קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם "

  " ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ 
  ה , ט"כבראשית . 6
  ". ?ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן ֶּבן ָנחֹור"
  ד"בראשית כ. 7
 יְֹצאֹת ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים) יג(

  ...אָֹתּה הַֹכְחָּת ...  אַֹמר ֵאֶליהָ ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר) יד (ִלְׁשאֹב ָמִים
  ...ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיהָ ... ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב) כב(
  ...ַּבת ִמי ַאְּת : ַוּיֹאֶמר) כג(
  ם"המלבי. 8
שלא , שאלה זאת לא היה לדעת אם היא ממשפחת אברהם"

רק שאל ... עלה על לבו כלל שיזדמן שתצא בת ממשפחה זאת
  ".אם יוכל להתאכסן שםת שם אביה וגם לדע

  ד"בראשית כ. 9
ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ) כז(

   :ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאדִֹני ָאנִֹכי ַּבֶּדֶרְך ָנַחִני ְיהָֹוה ֵּבית ֲאֵחי ֲאדִֹני
  ם"מלבי. 10
נערה זו תהיה ממשפחת ש, ראה שנזדמן מה שלא ביקש כלל"

 שלא התכוונתי כלל אל –' אנכי בדרך': וזהו שאמר... אברהם
בלתי חושב כלל לבוא אל הבית , ובעודי בדרך', בית אחי אדני'

  ".לשם בהשגחתו'' נחני ה '–הזה 
  )שער כב(בעל העקדה . 11
מה ... 'אם לא אל בית אבי תלך'בדבריו )  העבד-(מה שזכר "

ְלמה , זה הוצרך להוסיף, וואתו כללשלא זכר זה אברהם בצ
 –שנתחדש אליו זה ההזדמנות הנפלא מהיות העלמה היוצאת 

 -(שיבינו ממנו שלא הזהירו , כי ראה שֵיאות מאד. ממשפחתו
 ".רק לחזור על משפחתו ובית אביו ראשונה)... אברהם

  ד"בראשית כ. 12
ֵרה ָנא ְלָפַני ַהְק , לֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם-אֱ ' ה) יב: (התפילה המקורית

  .ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם
ִאם ֶיְׁשָך ָּנא ַמְצִליַח , לֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם- אֱ ' ה) מב: (הציטוט 

 .ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֵֹלְך ָעֶליהָ 
  ד"בראשית כ. 13

ֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך וְ ) יד(
 אָֹתּה הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה

   :ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני
 : ַוְּתַמֵהר ַוּתֶֹרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּוְׁשֵתה ֲאדִֹניַוּתֹאֶמר ) יח(
  . ַעד ִאם ִּכּלּו ִלְׁשּתֹתָך ֶאְׁשָאבַּגם ִלְגַמֶּלי: ַוּתֹאֶמר) יט(
  . ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה) מו(
ּוְתִהי ...  לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹובָיָצא ַהָּדָבר' ֵמה) נא- נ(

  !'ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה, ִאָּׁשה ְלֶבן ֲאדֶֹניךָ 
אֶמר ַּבת ְּבתּוֵאל ֶּבן ָנחֹור ָוֶאְׁשַאל אָֹתּה ָואַֹמר ַּבת ִמי ַאְּת ַוּתֹ) מז(

  ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ִמְלָּכה 
  ָוָאִׂשם ַהֶּנֶזם ַעל ַאָּפּה ְוַהְּצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה 

  ם בפירושו לפסוק מז "מלביה. 14
כי לא , באמת נתן לה הנזם והצמדים קודם ששאל בת מי היא"

אבל לפי מה שאמר . חשב כלל לקחת אישה ממשפחת אברהם
הוכרח לומר ששאל , צה דווקא ממשפחת אברהםלהם שר

  ". תחילה ואחר כך נתן
  ד"בראשית כ. 15

ַוּיֹאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ) יב(
ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים ) יג:(ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם

ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר אַֹמר ) יד:(יר יְֹצאֹת ִלְׁשאֹב ָמִיםּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהעִ 
 ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה ְוָאְמָרה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתהֵאֶליָה 

  :אָֹתּה הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני
  :ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך ָראָתּה ַוּיֹאֶמר ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְק ) יז(
ַוְּתַכל ְלַהְׁשקֹתֹו ַוּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו ) יט(

  :ִלְׁשּתֹת
ַּדְרּכֹו ִאם ' ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ה) כא(

  .לֹא
  הספורנו. 16
.  אם יהיה זה על צד הטוב והחסד הגמור–' דרכו' הההצליח '"
  ".  ושיהיה כל זה לתקוות איזה שכר–' אם לא'

  י"רש. 17
וכדאי , שתהא גומלת חסדים,  ראויה היא לו–" אתה הכחת"

  .היא ליכנס בביתו של אברהם
  י אברבנאל"ר. 18

לפי שהיה אברהם כל ימיו מכניס אורחים ומאכילם , אמר זה
, כן בהיות כלתו אשת בנו נדיבת רוח כמוהוול, ומשקה אותם

  ...יהיה חסד גדול לאברהם
  י אברבנאל"ר. 19
יורה על , ) מים-(כי מי שיהיה נדיב בדבר מועט שיש בידו  "

  ".כמו שיורה לעשיר מתנה רבה שייתן, תכונת הנדיבות אשר בו
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  הכנסת האורחים של אברהם מול רבקה. 20
 רבקה )ח"פרק י(אברהם 

 ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ֵהרַוְיַמ   
  ָׂשָרה

  ... ַמֲהִרי: ַוּיֹאֶמר  
...  ַאְבָרָהםָרץְוֶאל ַהָּבָקר   

 . ַלֲעׂשֹות אֹתֹוַוְיַמֵהר

  ...  ַוּתֶֹרד ַּכָּדּהַוְּתַמֵהר  יח
 ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַוְּתַמֵהר  

  ַהּׁשֶֹקת
 עֹוד ֶאל ַהְּבֵאר ַוָּתָרץ  

 ...ִלְׁשאֹב
  לי אברבנא"ר. 21
  ". באמת זה מוכיח על רוב זריזותה וחריצותה"

  ד"בראשית כ. 22
  ...ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת, ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּברַוְיִהי הּוא ) טו(

    כד, ה"ישעיהו ס. 23
  .ַוֲאִני ֶאְׁשָמע, עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו

   ד"בראשית כ. 24
  ... לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאתאּוַלי ) ה(
  ...ְוִאם לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת )ח(

  ד"בראשית כ. 25
ַּדְרּכֹו ִאם ' ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ה) כא(

  .לֹא
   ? ָלִליןָלנּוית ָאִביְך ָמקֹום ֲהֵיׁש ּבֵ ) כג(
ְוַרְגֵלי ּוַמִים ִלְרחֹץ ַרְגָליו , ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים) לב(

   .ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתו
   .ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמֹוַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ) נד(

  "גם לגמליך אשאב"בעיונה , ה"ענחמה ליבוביץ . 26
א בריצה אחת אל הבאר ולא בשתיים ולא בשלוש נעשתה ל

". עד אם כלו לשתות"וכך ... אלא בהליכה הלוך וחזור, העבודה
והוא , " מחריש–משתאה "וכל זה נוכח עמידת האיש 

אינם משתתפים בעבודה ההולכת " והאנשים אשר אתו"
, בריצה, בסבלנות, בלי תמיהה, בלא שאלה, ונעשית לעיניהם

ואולם הפיקחים ואנשי ".  גמליולכלתשאב ו: "בשקידה
החושבים שפתיּות היא מצד הנערה , המעשה שבזמננו

,  לזרים אלה ולגמליהם– ודאי שעות –יֵגעה ועֵמלה , הטורחת
יבינו אולי את רבקה אמנו ואת הלקח אשר רצתה התורה 

... בזוכרם את דברי עקביא בן מהללאל, ללמדנו במבחן זה
ולא , טב לי להיקרא שוטה כל ימימו) "ו"ה מ"עדויות פ(

וכן לא עשתה רבקה ". ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום
, חשבונות של מעשיּות ופיקחּות בתיתה מים לאדם ולחי

  .אלה הם הם מקיימי עולם מאז ומתמיד' שוטים'ו
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הואיל ועליך מצוה אם : ואמר)  בעל הבהמה-(הלך וישב לו 
אם היה זקן או ". עמו: "שנאמר, פטור,  פרוק–רצונך לפרוק 

  .חייב, חולה
  

  ד"בראשית כ
) ב:(ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַויהָֹוה ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל) א(

 ַהּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו
ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּביהָֹוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ ) ג:(ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי

ֲאֶׁשר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב 
י ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּת ) ד:(ְּבִקְרּבֹו
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ) ה:(ְלִיְצָחק

ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת ִּבְנָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
 ָּתִׁשיב ֶאת ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן) ו:(ָיָצאָת ִמָּׁשם

ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ ) ז:(ָׁשָּמה
מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת 

  : ִלְבִני ִמָּׁשםָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה
ְוִאם לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ) ח(

ַוָּיֶׂשם ָהֶעֶבד ֶאת ָידֹו ַּתַחת ֶיֶרְך ) ט:(ַרק ֶאת ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה
ָׂשָרה ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד עֲ ) י:(ַאְבָרָהם ֲאדָֹניו ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה

ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאדָֹניו ַוֵּיֶלְך ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ְּבָידֹו ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל 
ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ) יא:(ֲאַרם ַנֲהַרִים ֶאל ִעיר ָנחֹור

ַוּיֹאַמר ְיהָֹוה ) יב:(ְּבֵאר ַהָּמִים ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת
לֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני אֱ 

ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר ) יג:(ַאְבָרָהם

ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ) יד:(יְֹצאֹת ִלְׁשאֹב ָמִים
ה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה אָֹתּה הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְוֶאְׁשֶּת 

ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ) טו:(ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני
ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ֲאֶׁשר ֻיְּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן ִמְלָּכה 

ְוַהַּנֲעָר טַֹבת ) טז:(ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּהֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי 
ַמְרֶאה ְמאֹד ְּבתּוָלה ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה 

ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוּיֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ) יז:(ַוָּתַעל
 ֲאדִֹני ַוְּתַמֵהר ַוּתֶֹרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה) יח:(ִמַּכֵּדְך 

ַוְּתַכל ְלַהְׁשקֹתֹו ַוּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ) יט( :ַוַּתְׁשֵקהּו
ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַהּׁשֶֹקת ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל ) כ:(ִּכּלּו ִלְׁשּתֹת

ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ) כא:(ַמָּליוַהְּבֵאר ִלְׁשאֹב ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ּגְ 
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ) כב:(ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהָֹוה ַּדְרּכֹו ִאם לֹא

ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים 
ַוּיֹאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי ) כג:(םַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקלָ 

ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּבת ְּבתּוֵאל ) כד:(ֲהֵיׁש ֵּבית ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין
ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַּגם ֶּתֶבן ַּגם ) כה:(ָאנִֹכי ֶּבן ִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָנחֹור

ַוִּיּקֹד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ) כו:(ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו ַּגם ָמקֹום ָללּון
ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא ָעַזב ) כז:(ַליהָֹוה

  :ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאדִֹני ָאנִֹכי ַּבֶּדֶרְך ָנַחִני ְיהָֹוה ֵּבית ֲאֵחי ֲאדִֹני
ּוְלִרְבָקה ) כט:(ּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמ ) כח(

ַוְיִהי ) ל:(ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל ָהָעִין
ִּכְראֹת ֶאת ַהֶּנֶזם ְוֶאת ַהְּצִמִדים ַעל ְיֵדי ֲאחֹתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי 

ָּיבֹא ֶאל ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֲאחֹתֹו ֵלאמֹר ּכֹה ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁש וַ 
ַוּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּוְך ְיהָֹוה ָלָּמה ) לא:(עֵֹמד ַעל ַהְּגַמִּלים ַעל ָהָעִין

ַוָּיבֹא ) לב:(ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאנִֹכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים
ּפֹוא ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְס 

} \ַוּיּוָׂשם{\ַוֻּייָׂשם ) לג:(ִלְרחֹץ ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו
  :ְלָפָניו ֶלֱאכֹל ַוּיֹאֶמר לֹא אַֹכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר

ְך ֶאת ֲאדִֹני ְמאֹד ַויהָֹוה ֵּברַ ) לה:(ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאנִֹכי) לד(
ַוִּיְגָּדל ַוִּיֶּתן לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפחֹת ּוְגַמִּלים 

ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאדִֹני ֵבן ַלאדִֹני ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה ) לו:(ַוֲחמִֹרים
ר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאדִֹני ֵלאמֹ) לז:(ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו

ִאם לֹא ֶאל ) לח( :ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֵׁשב ְּבַאְרצֹו
ָואַֹמר ֶאל ) לט:(ֵּבית ָאִבי ֵּתֵלְך ְוֶאל ִמְׁשַּפְחִּתי ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני

ָוה ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ְיהֹ) מ:(ֲאדִֹני ֻאַלי לֹא ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי
ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּתְך ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה 

ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא ֶאל ) מא:(ִלְבִני ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי
ָוָאבֹא ַהּיֹום ) מב:(יִמְׁשַּפְחִּתי ְוִאם לֹא ִיְּתנּו ָלְך ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִת 

ֶאל ָהָעִין ָואַֹמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ִאם ֶיְׁשָך ָּנא ַמְצִליַח 
ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים ) מג:(ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֵֹלְך ָעֶליהָ 

י ָנא ְמַעט ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהּיֵֹצאת ִלְׁשאֹב ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה ַהְׁשִקינִ 
ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם ַאָּתה ְׁשֵתה ְוַגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ) מד:(ַמִים ִמַּכֵּדְך 

ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ) מה:(ִהוא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר הִֹכיַח ְיהָֹוה ְלֶבן ֲאדִֹני
ְיָנה ְלַדֵּבר ֶאל ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה ַוֵּתֶרד ָהעַ 

ַוְּתַמֵהר ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה ) מו:(ַוִּתְׁשָאב ָואַֹמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא
ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה ָוֵאְׁשְּת ְוַגם ַהְּגַמִּלים 

ָוֶאְׁשַאל אָֹתּה ָואַֹמר ַּבת ִמי ַאְּת ַוּתֹאֶמר ַּבת ְּבתּוֵאל ) מז:(ִהְׁשָקָתה
 ָנחֹור ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ִמְלָּכה ָוָאִׂשם ַהֶּנֶזם ַעל ַאָּפּה ְוַהְּצִמיִדים ַעל ֶּבן

ָוֶאּקֹד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַליהָֹוה ָוֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ) מח:(ָיֶדיהָ 
  :ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִהְנַחִני ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת ַּבת ֲאִחי ֲאדִֹני ִלְבנֹו

ְוַעָּתה ִאם ֶיְׁשֶכם עִֹׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ֲאדִֹני ַהִּגידּו ִלי ְוִאם ) מט(
ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ) נ( :לֹא ַהִּגידּו ִלי ְוֶאְפֶנה ַעל ָיִמין אֹו ַעל ְׂשמֹאל

) נא:(ַוּיֹאְמרּו ֵמיהָֹוה ָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב
ְבָקה ְלָפֶניָך ַקח ָוֵלְך ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן ֲאדֶֹניָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִהֵּנה ִר 

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ) נב:(ְיהָֹוה
ַוּיֹוֵצְא ָהֶעֶּבד ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ) נג:(ַאְרָצה ַליהָֹוה

ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ) נד:(ְבָקה ּוִמְגָּדנֹת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּהְלִר 
  :ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַוָּיִלינּו ַוָּיקּומּו ַבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחִני ַלאדִֹני


