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מרח שוון התשע'א

בס"ד

"אשת חיל מי ימצא" – דרך בחירתה של רבקה
לפרשת חיי שרה )ע"פ שעורו של הרב אלחנן סמט(
 .1בראשית פרק כ"ה
ֵשׁב
אַב ָר ָהם וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ַויּ ֶ
אַח ֵרי מוֹת ְ
)יא( וַיְ ִהי ֲ
יִ ְצ ָחק ִעם ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי:
 .2בראשית כ"ד
מוֹל ְד ִתּי ֵתּ ֵל ְך ,וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ְליִ ְצ ָחק.
אַר ִצי וְ ֶאל ַ
)ד( ִכּי ֶאל ְ
ֵל ְך וְ ָכל טוּב ֲאדֹנָיו
ֲשׂ ָרה ְג ַמ ִלּים ִמ ְגּ ַמ ֵלּי ֲאדֹנָיו ַויּ ֶ
)י( וַיִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד ע ָ
ַה ַריִ ם ֶאל ִעיר נָחוֹר:
ֵל ְך ֶאל ֲא ַרם נ ֲ
ָקם ַויּ ֶ
ְבּיָדוֹ ַויּ ָ
ֹאבֹת.
)יא( ִמחוּץ ָל ִעיר ֶאל ְבּ ֵאר ַה ָמּיִ םְ ,ל ֵעת ֶע ֶרבְ ,ל ֵעת ֵצאת ַהשּׁ ֲ
 .3בראשית כ"ד
ַשׁ ִבּ ֵענִ י ֲאדֹנִ י ֵלאמֹר לֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ י
)לז( ַויּ ְ
אָבי ֵתּ ֵל ְך וְ ֶאל
אַרצוֹ):לח( ִאם לֹא ֶאל ֵבּית ִ
ישׁב ְבּ ְ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
מ ְִשׁ ַפּ ְח ִתּי וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י):לט( ָוא ַֹמר ֶאל ֲאדֹנִ י ֻא ַלי לֹא ֵת ֵל ְך
ֹאמר ֵא ָלי יְ הֹוָה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְל ָפנָיו יִ ְשׁ ַלח
אַח ָרי):מ( ַויּ ֶ
ָה ִא ָשּׁה ֲ
וּמ ֵבּית
יח ַדּ ְר ֶכּ ָך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ִ
ַמ ְלאָכוֹ ִא ָתּ ְך וְ ִה ְצ ִל ַ
אָל ִתי ִכּי ָתבוֹא ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי וְ ִאם לֹא יִ ְתּנוּ
ָקה ֵמ ָ
אָבי):מא( אָז ִתּנּ ֶ
ִ
אָל ִתי:
ָקי ֵמ ָ
ית נ ִ
ָל ְך וְ ָהיִ ָ
 .4רד"ק לפסוק לט
"האמת כי הוא סידר להם הדברים כולם כאשר היו ,ולא נוכל
ובשנות הדברים
לתת טעם לכל החסרים והמלאים ,כי רבוִ ...
האלו ,יש בהם שינוי מילות ,אבל הטעם אחד ,כי כן מנהג
הכתוב :בהישנות הדברים ,שומר הטעמים ,אבל לא המילות".
 .5בראשית כ"ד
יך ַרע אוֹ טוֹב.
נוּכל ַדּ ֵבּר ֵא ֶל ָ
ָצא ַה ָדּ ָבר ,לֹא ַ
)נ( ֵמה' י ָ
 .5בראשית כ"ח ,ב
תוּאל ֲא ִבי ִא ֶמּ ָך וְ ַקח ְל ָך ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה
יתה ְב ֵ
"קוּם ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרם ֵבּ ָ
ִמ ְבּנוֹת ָל ָבן ֲא ִחי ִא ֶמּ ָך"
 .6בראשית כ"ט ,ה
" ַהיְ ַד ְע ֶתּם ֶאת ָל ָבן ֶבּן נָחוֹר?".
 .7בראשית כ"ד
אַנ ֵשׁי ָה ִעיר י ְֹצאֹת
וּבנוֹת ְ
)יג( ִהנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל ֵעין ַה ָמּיִ םְ ,
יה ...א ָֹתהּ ה ַֹכ ְח ָתּ...
ֲר ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ִל ְשׁאֹב ָמיִ ם )יד( וְ ָהיָה ַה ַנּע ָ
יה...
ָד ָ
ידים ַעל י ֶ
וּשׁנֵי ְצ ִמ ִ
ָהבְ ...
)כב( וַיִּ ַקּח ָה ִאישׁ ֶנזֶם ז ָ
אַתּ...
ֹאמרַ :בּת ִמי ְ
)כג( ַויּ ֶ
 .8המלבי"ם
"שאלה זאת לא היה לדעת אם היא ממשפחת אברהם ,שלא
עלה על לבו כלל שיזדמן שתצא בת ממשפחה זאת ...רק שאל
לדעת שם אביה וגם אם יוכל להתאכסן שם".
 .9בראשית כ"ד
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר לֹא ָעזַב ַח ְסדּוֹ
רוּך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
ֹאמר ָבּ ְ
)כז( ַויּ ֶ
ָחנִ י יְ הֹוָה ֵבּית ֲא ֵחי ֲאדֹנִ י:
ַא ִמתּוֹ ֵמ ִעם ֲאדֹנִ י אָנ ִֹכי ַבּ ֶדּ ֶר ְך נ ַ
וֲ
 .10מלבי"ם
"ראה שנזדמן מה שלא ביקש כלל ,שנערה זו תהיה ממשפחת
אברהם ...וזהו שאמר' :אנכי בדרך' – שלא התכוונתי כלל אל
'בית אחי אדני' ,ובעודי בדרך ,בלתי חושב כלל לבוא אל הבית
הזה – 'נחני ה'' לשם בהשגחתו".
 .11בעל העקדה )שער כב(
"מה שזכר ) -העבד( בדבריו 'אם לא אל בית אבי תלך' ...מה
שלא זכר זה אברהם בצוואתו כלל ,זה הוצרך להוסיףְ ,למה
שנתחדש אליו זה ההזדמנות הנפלא מהיות העלמה היוצאת –

ממשפחתו .כי ראה שיֵאות מאד ,שיבינו ממנו שלא הזהירו )-
אברהם( ...רק לחזור על משפחתו ובית אביו ראשונה".
 .12בראשית כ"ד
אַב ָר ָהםַ ,ה ְק ֵרה נָא ְל ָפנַי
התפילה המקורית) :יב( ה' ֱא-ל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
אַב ָר ָהם.
ֲשׂה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ְ
ַהיּוֹם ַוע ֵ
יח
ֶשׁ ָך נָּא ַמ ְצ ִל ַ
אַב ָר ָהםִ ,אם י ְ
הציטוט ) :מב( ה' ֱא-ל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
יה.
ַדּ ְר ִכּי ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ה ֵֹל ְך ָע ֶל ָ
 .13בראשית כ"ד
אָמ ָרה
יה ַה ִטּי נָא ַכ ֵדּ ְך וְ ֶא ְשׁ ֶתּה וְ ְ
ֲר ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
)יד( וְ ָהיָה ַה ַנּע ָ
וּבהּ ֵא ַדע
אַשׁ ֶקה א ָֹתהּ ה ַֹכ ְח ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ְליִ ְצ ָחק ָ
יך ְ
ְשׁ ֵתה ְוגַם ְגּ ַמ ֶלּ ָ
ית ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י:
ִכּי ָע ִשׂ ָ
ַתּ ְשׁ ֵקהוּ:
ָדהּ ו ַ
ַתּ ַמ ֵהר ַותּ ֶֹרד ַכּ ָדּהּ ַעל י ָ
ֹאמר ְשׁ ֵתה ֲאד ִֹני ו ְ
)יח( ַותּ ֶ
ֹאמר :גַּם ִל ְג ַמ ֶלּי ָך ֶא ְשׁאָב ַעד ִאם ִכּלּוּ ִל ְשׁתֹּת.
)יט( ַותּ ֶ
אַשׁ ֶקה.
יך ְ
)מו( ְשׁ ֵתה וְ גַם ְגּ ַמ ֶלּ ָ
וּת ִהי
יך ַרע אוֹ טוֹבְ ...
נוּכל ַדּ ֵבּר ֵא ֶל ָ
ָצא ַה ָדּ ָבר לֹא ַ
)נ-נא( ֵמה' י ָ
ֶיךַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה'!
ִא ָשּׁה ְל ֶבן ֲאדֹנ ָ
תוּאל ֶבּן נָחוֹר
אמר ַבּת ְבּ ֵ
אַתּ ַותֹּ ֶ
ָא ְשׁאַל א ָֹתהּ ָוא ַֹמר ַבּת ִמי ְ
)מז( ו ֶ
ָל ָדה לּוֹ ִמ ְל ָכּה
ֲא ֶשׁר י ְ
יה
ָד ָ
ידים ַעל י ֶ
אַפּהּ וְ ַה ְצּ ִמ ִ
ָאָשׂם ַה ֶנּזֶם ַעל ָ
ו ִ
 .14המלבי"ם בפירושו לפסוק מז
"באמת נתן לה הנזם והצמדים קודם ששאל בת מי היא ,כי לא
חשב כלל לקחת אישה ממשפחת אברהם .אבל לפי מה שאמר
להם שרצה דווקא ממשפחת אברהם ,הוכרח לומר ששאל
תחילה ואחר כך נתן".
 .15בראשית כ"ד
אַב ָר ָהם ַה ְק ֵרה נָא ְל ָפנַי ַהיּוֹם
ֹאמר יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
)יב( ַויּ ַ
אַב ָר ָהם):יג( ִהנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל ֵעין ַה ָמּיִ ם
ֲשׂה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ְ
ַוע ֵ
ֲר ֲא ֶשׁר א ַֹמר
וּבנוֹת אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר י ְֹצאֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִ ם):יד( וְ ָהיָה ַה ַנּע ָ
ְ
אַשׁ ֶקה
יך ְ
אָמ ָרה ְשׁ ֵתה ְוגַם ְגּ ַמ ֶלּ ָ
ְא ְשׁ ֶתּה וְ ְ
יה ַה ִטּי נָא ַכ ֵדּ ְך ו ֶ
ֵא ֶל ָ
ית ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י:
וּבהּ ֵא ַדע ִכּי ָע ִשׂ ָ
א ָֹתהּ ה ַֹכ ְח ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ְליִ ְצ ָחק ָ
יני נָא ְמ ַעט ַמ ִים ִמ ַכּ ֵדּ ְך:
יא ִ
ֹאמר ַה ְג ִמ ִ
אתהּ ַויּ ֶ
ָרץ ָה ֶע ֶבד ִל ְק ָר ָ
)יז( ַויּ ָ
יך ֶא ְשׁאָב ַעד ִאם ִכּלּוּ
ֹאמר גַּם ִל ְג ַמ ֶלּ ָ
ַתּ ַכל ְל ַה ְשׁקֹתוֹ ַותּ ֶ
)יט( ו ְ
ִל ְשׁתֹּת:
יח ה' ַדּ ְרכּוֹ ִאם
)כא( וְ ָה ִאישׁ ִמ ְשׁ ָתּ ֵאה ָלהּ ַמ ֲח ִרישׁ ָל ַד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ
לֹא.
 .16הספורנו
"'ההצליח ה' דרכו' – אם יהיה זה על צד הטוב והחסד הגמור.
'אם לא' – ושיהיה כל זה לתקוות איזה שכר".
 .17רש"י
"אתה הכחת" – ראויה היא לו ,שתהא גומלת חסדים ,וכדאי
היא ליכנס בביתו של אברהם.
 .18ר"י אברבנאל
אמר זה ,לפי שהיה אברהם כל ימיו מכניס אורחים ומאכילם
ומשקה אותם ,ולכן בהיות כלתו אשת בנו נדיבת רוח כמוהו,
יהיה חסד גדול לאברהם...
 .19ר"י אברבנאל
"כי מי שיהיה נדיב בדבר מועט שיש בידו ) -מים( ,יורה על
תכונת הנדיבות אשר בו ,כמו שיורה לעשיר מתנה רבה שייתן".
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 .20הכנסת האורחים של אברהם מול רבקה
רבקה
אברהם )פרק י"ח(
ַתּ ַמ ֵהר ַותּ ֶֹרד ַכּ ָדּהּ...
ֹה ָלה ֶאליח ו ְ
אַב ָר ָהם ָהא ֱ
ו ְַי ַמ ֵהר ְ
ַתּ ַער ַכּ ָדּהּ ֶאל
ַתּ ַמ ֵהר ו ְ
וְ
ָשׂ ָרה
ַהשּׁ ֶֹקת
ֹאמרַ :מ ֲה ִרי...
ַויּ ֶ
ַתּ ָרץ עוֹד ֶאל ַה ְבּ ֵאר
אַב ָר ָהם ...ו ָ
וְ ֶאל ַה ָבּ ָקר ָרץ ְ
ִל ְשׁאֹב...
ו ְַי ַמ ֵהר ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ.
 .21ר"י אברבנאל
"באמת זה מוכיח על רוב זריזותה וחריצותה".
 .22בראשית כ"ד
)טו( וַיְ ִהי הוּא ֶט ֶרם ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר ,וְ ִהנֵּה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת...
 .23ישעיהו ס"ה ,כד
ַאנִ י ֶא ְשׁ ָמע.
ַאנִ י ֶא ֱענֶה עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ,ו ֲ
וְ ָהיָה ֶט ֶרם יִ ְק ָראוּ ,ו ֲ
 .24בראשית כ"ד
אָרץ ַהזֹּאת...
אַח ַרי ֶאל ָה ֶ
ֹאבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת ֲ
אוּלי לֹא ת ֶ
)ה( ַ
ֻע ִתי זֹאת...
ית ִמ ְשּׁב ָ
יך וְ נִ ִקּ ָ
אַח ֶר ָ
ֹאבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת ֲ
)ח( וְ ִאם לֹא ת ֶ
 .25בראשית כ"ד
יח ה' ַדּ ְרכּוֹ ִאם
)כא( וְ ָה ִאישׁ ִמ ְשׁ ָתּ ֵאה ָלהּ ַמ ֲח ִרישׁ ָל ַד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ
לֹא.
יך ָמקוֹם ָלנוּ ָל ִלין?
אָב ְ
)כג( ֲהיֵשׁ ֵבּית ִ
וּמיִ ם ִל ְרחֹץ ַר ְג ָליו ְו ַר ְג ֵלי
וּמ ְספּוֹא ַל ְגּ ַמ ִלּיםַ ,
)לב( וַיִּ ֵתּן ֶתּ ֶבן ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּו.
ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ.
ְה ֲאנ ִ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ הוּא ו ָ
)נד( ַויּ ְ
 .26נחמה ליבוביץ ע"ה ,בעיונה "גם לגמליך אשאב"
לא בריצה אחת אל הבאר ולא בשתיים ולא בשלוש נעשתה
העבודה ,אלא בהליכה הלוך וחזור ...וכך "עד אם כלו לשתות".
וכל זה נוכח עמידת האיש "משתאה – מחריש" ,והוא
"והאנשים אשר אתו" אינם משתתפים בעבודה ההולכת
ונעשית לעיניהם ,בלא שאלה ,בלי תמיהה ,בסבלנות ,בריצה,
בשקידה" :ותשאב לכל גמליו" .ואולם הפיקחים ואנשי
המעשה שבזמננו ,החושבים שפתיוּת היא מצד הנערה
ועמלה – ודאי שעות – לזרים אלה ולגמליהם,
הטורחת ,יגֵעה ֵ
יבינו אולי את רבקה אמנו ואת הלקח אשר רצתה התורה
ללמדנו במבחן זה ,בזוכרם את דברי עקביא בן מהללאל...
)עדויות פ"ה מ"ו( "מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי ,ולא
ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום" .וכן לא עשתה רבקה
חשבונות של מעשיוּת ופיקחוּת בתיתה מים לאדם ולחי,
ו'שוטים' אלה הם הם מקיימי עולם מאז ומתמיד.
 .27משנה בבא מציעא פ"ב מ"י
הלך וישב לו ) -בעל הבהמה( ואמר :הואיל ועליך מצוה אם
רצונך לפרוק – פרוק ,פטור ,שנאמר" :עמו" .אם היה זקן או
חולה ,חייב.
בראשית כ"ד
אַב ָר ָהם ַבּכֹּל):ב(
ָמים וַיהֹוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת ְ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
אַב ָר ָהם ז ֵ
)א( וְ ְ
מּשׁל ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ ִשׂים נָא
אַב ָר ָהם ֶאל ַע ְבדּוֹ ְז ַקן ֵבּיתוֹ ַה ֵ
ֹאמר ְ
ַויּ ֶ
אָרץ
ֲך ַבּיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וֵאל ֵֹהי ָה ֶ
אַשׁ ִבּיע ָ
ָד ָך ַתּ ַחת יְ ֵר ִכי):ג( וְ ְ
יְ
יוֹשׁב
ֲא ֶשׁר לֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
מוֹל ְד ִתּי ֵתּ ֵל ְך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י
אַר ִצי וְ ֶאל ַ
ְבּ ִק ְרבּוֹ):ד( ִכּי ֶאל ְ
ֹאבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת
אוּלי לֹא ת ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ֶע ֶבד ַ
ְליִ ְצ ָחק):ה( ַויּ ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר
אָשׁיב ֶאת ִבּנְ ָך ֶאל ָה ֶ
אָרץ ַהזֹּאת ֶה ָה ֵשׁב ִ
אַח ַרי ֶאל ָה ֶ
ֲ
אַב ָר ָהם ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ָתּ ִשׁיב ֶאת ְבּנִ י
ֹאמר ֵא ָליו ְ
את ִמ ָשּׁם):ו( ַויּ ֶ
ָצ ָ
יָ
וּמ ֶא ֶרץ
אָבי ֵ
ָשׁ ָמּה):ז( יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ְל ָק ַחנִ י ִמ ֵבּית ִ
ֲך ֶא ֵתּן ֶאת
ַרע ָ
ַא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ִלי ֵלאמֹר ְלז ְ
ַא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִלי ו ֲ
מוֹל ְד ִתּי ו ֲ
ַ
ֶיך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ָשּׁם:
אָרץ ַהזֹּאת הוּא יִ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָכוֹ ְל ָפנ ָ
ָה ֶ
ֻע ִתי זֹאת
ית ִמ ְשּׁב ָ
יך וְ נִ ִקּ ָ
אַח ֶר ָ
ֹאבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת ֲ
)ח( וְ ִאם לֹא ת ֶ
ֶר ְך
ָשׂם ָה ֶע ֶבד ֶאת יָדוֹ ַתּ ַחת י ֶ
ַרק ֶאת ְבּנִ י לֹא ָת ֵשׁב ָשׁ ָמּה):ט( ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֲאדֹנָיו וַיִּ ָשּׁ ַבע לוֹ ַעל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה):י( וַיִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד ֲע ָשׂ ָרה
ְ
ֵל ְך ֶאל
ָקם ַויּ ֶ
ֵל ְך וְ ָכל טוּב ֲאדֹנָיו ְבּיָדוֹ ַויּ ָ
ְג ַמ ִלּים ִמ ְגּ ַמ ֵלּי ֲאדֹנָיו ַויּ ֶ
ַב ֵר ְך ַה ְגּ ַמ ִלּים ִמחוּץ ָל ִעיר ֶאל
ַה ַריִ ם ֶאל ִעיר נָחוֹר):יא( ַויּ ְ
ֲא ַרם נ ֲ
ֹאמר יְ הֹוָה
ֹאבֹת):יב( ַויּ ַ
ְבּ ֵאר ַה ָמּיִ ם ְל ֵעת ֶע ֶרב ְל ֵעת ֵצאת ַהשּׁ ֲ
ֲשׂה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י
אַב ָר ָהם ַה ְק ֵרה נָא ְל ָפנַי ַהיּוֹם ַוע ֵ
ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
וּבנוֹת אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר
אַב ָר ָהם):יג( ִהנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל ֵעין ַה ָמּיִ ם ְ
ְ

יה ַה ִטּי נָא ַכ ֵדּ ְך
ֲר ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
י ְֹצאֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִ ם):יד( וְ ָהיָה ַה ַנּע ָ
אַשׁ ֶקה א ָֹתהּ ה ַֹכ ְח ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך
יך ְ
אָמ ָרה ְשׁ ֵתה וְ גַם ְגּ ַמ ֶלּ ָ
וְ ֶא ְשׁ ֶתּה וְ ְ
ית ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י):טו( וַיְ ִהי הוּא ֶט ֶרם
וּבהּ ֵא ַדע ִכּי ָע ִשׂ ָ
ְליִ ְצ ָחק ָ
תוּאל ֶבּן ִמ ְל ָכּה
ֻלּ ָדה ִל ְב ֵ
ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר וְ ִהנֵּה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת ֲא ֶשׁר י ְ
ֲר ט ַֹבת
אַב ָר ָהם וְ ַכ ָדּהּ ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ):טז( וְ ַה ַנּע ָ
ֵא ֶשׁת נָחוֹר ֲא ִחי ְ
ַתּ ַמ ֵלּא ַכ ָדּהּ
ַתּ ֶרד ָה ַעיְ נָה ו ְ
תוּלה וְ ִאישׁ לֹא יְ ָד ָעהּ ו ֵ
ַמ ְר ֶאה ְמאֹד ְבּ ָ
יאינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם
ֹאמר ַה ְג ִמ ִ
אתהּ ַויּ ֶ
ָרץ ָה ֶע ֶבד ִל ְק ָר ָ
ַתּ ַעל):יז( ַויּ ָ
וָ
ָדהּ
ַתּ ַמ ֵהר ַותּ ֶֹרד ַכּ ָדּהּ ַעל י ָ
ֹאמר ְשׁ ֵתה ֲאדֹנִ י ו ְ
ִמ ַכּ ֵדּ ְך):יח( ַותּ ֶ
יך ֶא ְשׁאָב ַעד ִאם
ֹאמר גַּם ִל ְג ַמ ֶלּ ָ
ַתּ ַכל ְל ַה ְשׁקֹתוֹ ַותּ ֶ
ַתּ ְשׁ ֵקהוּ) :יט( ו ְ
וַ
ַתּ ָרץ עוֹד ֶאל
ַתּ ַער ַכּ ָדּהּ ֶאל ַהשּׁ ֶֹקת ו ָ
ַתּ ַמ ֵהר ו ְ
ִכּלּוּ ִל ְשׁתֹּת):כ( ו ְ
ַתּ ְשׁאַב ְל ָכל ְגּ ַמ ָלּיו):כא( וְ ָה ִאישׁ ִמ ְשׁ ָתּ ֵאה ָלהּ
ַה ְבּ ֵאר ִל ְשׁאֹב ו ִ
יח יְ הֹוָה ַדּ ְרכּוֹ ִאם לֹא):כב( וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּלּוּ
ַמ ֲח ִרישׁ ָל ַד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ
ידים
וּשׁנֵי ְצ ִמ ִ
ָהב ֶבּ ַקע ִמ ְשׁ ָקלוֹ ְ
ַה ְגּ ַמ ִלּים ִל ְשׁתּוֹת וַיִּ ַקּח ָה ִאישׁ ֶנזֶם ז ָ
ידי נָא ִלי
אַתּ ַה ִגּ ִ
ֹאמר ַבּת ִמי ְ
ָהב ִמ ְשׁ ָק ָלם):כג( ַויּ ֶ
ֲשׂ ָרה ז ָ
יה ע ָ
ָד ָ
ַעל י ֶ
תוּאל
ֹאמר ֵא ָליו ַבּת ְבּ ֵ
יך ָמקוֹם ָלנוּ ָל ִלין):כד( ַותּ ֶ
אָב ְ
ֲהיֵשׁ ֵבּית ִ
ֹאמר ֵא ָליו גַּם ֶתּ ֶבן גַּם
ָל ָדה ְלנָחוֹר):כה( ַותּ ֶ
אָנ ִֹכי ֶבּן ִמ ְל ָכּה ֲא ֶשׁר י ְ
ִמ ְספּוֹא ַרב ִע ָמּנוּ גַּם ָמקוֹם ָללוּן):כו( וַיִּ קֹּד ָה ִאישׁ וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר לֹא ָעזַב
רוּך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
ֹאמר ָבּ ְ
ַליהֹוָה):כז( ַויּ ֶ
ָחנִ י יְ הֹוָה ֵבּית ֲא ֵחי ֲאדֹנִ י:
ַא ִמתּוֹ ֵמ ִעם ֲאדֹנִ י אָנ ִֹכי ַבּ ֶדּ ֶר ְך נ ַ
ַח ְסדּוֹ ו ֲ
וּל ִר ְב ָקה
ַתּגֵּד ְל ֵבית ִא ָמּהּ ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה):כט( ְ
ֲר ו ַ
ַתּ ָרץ ַה ַנּע ָ
)כח( ו ָ
חוּצה ֶאל ָה ָעיִ ן):ל( וַיְ ִהי
ָרץ ָל ָבן ֶאל ָה ִאישׁ ַה ָ
וּשׁמוֹ ָל ָבן ַויּ ָ
אָח ְ
וּכ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ִכּ ְראֹת ֶאת ַה ֶנּזֶם וְ ֶאת ַה ְצּ ִמ ִדים ַעל יְ ֵדי ֲאחֹתוֹ ְ
ִר ְב ָקה ֲאחֹתוֹ ֵלאמֹר כֹּה ִד ֶבּר ֵא ַלי ָה ִאישׁ ַו ָיּבֹא ֶאל ָה ִאישׁ וְ ִהנֵּה
רוּך יְ הֹוָה ָל ָמּה
ֹאמר בּוֹא ְבּ ְ
ע ֵֹמד ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים ַעל ָה ָעיִ ן):לא( ַויּ ֶ
וּמקוֹם ַל ְגּ ַמ ִלּים):לב( ַו ָיּבֹא
יתי ַה ַבּיִ ת ָ
ַת ֲעמֹד ַבּחוּץ וְ אָנ ִֹכי ִפּנִּ ִ
וּמיִ ם
וּמ ְספּוֹא ַל ְגּ ַמ ִלּים ַ
ָה ִאישׁ ַה ַבּיְ ָתה וַיְ ַפ ַתּח ַה ְגּ ַמ ִלּים וַיִּ ֵתּן ֶתּ ֶבן ִ
ַיּוּשׂם\{
ֻישׂם \}ו ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ):לג( ַויּ ָ
ִל ְרחֹץ ַר ְג ָליו וְ ַר ְג ֵלי ָה ֲאנ ִ
ֹאמר ַדּ ֵבּר:
ֹאמר לֹא א ַֹכל ַעד ִאם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְדּ ָב ָרי ַויּ ֶ
ְל ָפנָיו ֶל ֱאכֹל ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם אָנ ִֹכי):לה( וַיהֹוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת ֲאדֹנִ י ְמאֹד
ֹאמר ֶע ֶבד ְ
)לד( ַויּ ַ
וּג ַמ ִלּים
וּשׁ ָפחֹת ְ
ֲב ִדם ְ
ָהב ַוע ָ
וּב ָקר וְ ֶכ ֶסף וְ ז ָ
וַיִּ ְג ָדּל וַיִּ ֶתּן לוֹ צֹאן ָ
ָתהּ
אַח ֵרי ִז ְקנ ָ
ַתּ ֶלד ָשׂ ָרה ֵא ֶשׁת ֲאדֹנִ י ֵבן ַלאדֹנִ י ֲ
ַחמ ִֹרים):לו( ו ֵ
וֲ
ַשׁ ִבּ ֵענִ י ֲאדֹנִ י ֵלאמֹר לֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה
וַיִּ ֶתּן לוֹ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ):לז( ַויּ ְ
ישׁב ְבּ ְ
ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
אַרצוֹ) :לח( ִאם לֹא ֶאל
אָבי ֵתּ ֵל ְך וְ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י):לט( ָוא ַֹמר ֶאל
ֵבּית ִ
ֹאמר ֵא ָלי יְ הֹוָה ֲא ֶשׁר
אַח ָרי):מ( ַויּ ֶ
ֲאדֹנִ י ֻא ַלי לֹא ֵת ֵל ְך ָה ִא ָשּׁה ֲ
יח ַדּ ְר ֶכּ ָך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה
ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְל ָפנָיו יִ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָכוֹ ִא ָתּ ְך וְ ִה ְצ ִל ַ
אָל ִתי ִכּי ָתבוֹא ֶאל
ָקה ֵמ ָ
אָבי):מא( אָז ִתּנּ ֶ
וּמ ֵבּית ִ
ִל ְבנִ י ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ִ
אָל ִתי):מב( וָאָבֹא ַהיּוֹם
ָקי ֵמ ָ
ית נ ִ
ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי וְ ִאם לֹא יִ ְתּנוּ ָל ְך וְ ָהיִ ָ
יח
ֶשׁ ָך נָּא ַמ ְצ ִל ַ
אַב ָר ָהם ִאם י ְ
ֶאל ָה ָעיִ ן ָוא ַֹמר יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
יה):מג( ִהנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל ֵעין ַה ָמּיִ ם
ַדּ ְר ִכּי ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ה ֵֹל ְך ָע ֶל ָ
יה ַה ְשׁ ִקינִ י נָא ְמ ַעט
אָמ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
וְ ָהיָה ָה ַע ְל ָמה ַהיּ ֵֹצאת ִל ְשׁאֹב וְ ַ
יך ֶא ְשׁאָב
אַתּה ְשׁ ֵתה וְ גַם ִל ְג ַמ ֶלּ ָ
אָמ ָרה ֵא ַלי גַּם ָ
ַמיִ ם ִמ ַכּ ֵדּ ְך):מד( וְ ְ
יח יְ הֹוָה ְל ֶבן ֲאדֹנִ י):מה( ֲאנִ י ֶט ֶרם ֲא ַכ ֶלּה
ִהוא ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ה ִֹכ ַ
ַתּ ֶרד ָה ַעיְ נָה
ְל ַד ֵבּר ֶאל ִל ִבּי וְ ִהנֵּה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת וְ ַכ ָדּהּ ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ ו ֵ
יה
ַתּוֹרד ַכּ ָדּהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ַתּ ַמ ֵהר ו ֶ
יה ַה ְשׁ ִקינִ י נָא):מו( ו ְ
ַתּ ְשׁאָב ָוא ַֹמר ֵא ֶל ָ
וִ
ָא ְשׁ ְתּ וְ גַם ַה ְגּ ַמ ִלּים
אַשׁ ֶקה ו ֵ
ְ
יך
ֹאמר ְשׁ ֵתה וְ גַם ְגּ ַמ ֶלּ ָ
ַותּ ֶ
תוּאל
ֹאמר ַבּת ְבּ ֵ
אַתּ ַותּ ֶ
ָא ְשׁאַל א ָֹתהּ ָוא ַֹמר ַבּת ִמי ְ
ִה ְשׁ ָק ָתה):מז( ו ֶ
ידים ַעל
אַפּהּ וְ ַה ְצּ ִמ ִ
ָאָשׂם ַה ֶנּזֶם ַעל ָ
ָל ָדה לּוֹ ִמ ְל ָכּה ו ִ
ֶבּן נָחוֹר ֲא ֶשׁר י ְ
ָא ָב ֵר ְך ֶאת יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י
ָא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ַליהֹוָה ו ֲ
ָאקֹּד ו ֶ
יה):מח( ו ֶ
ָד ָ
יֶ
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ִהנְ ַחנִ י ְבּ ֶד ֶר ְך ֱא ֶמת ָל ַק ַחת ֶאת ַבּת ֲא ִחי ֲאדֹנִ י ִל ְבנוֹ:
ְ
ֶא ֶמת ֶאת ֲאדֹנִ י ַה ִגּידוּ ִלי וְ ִאם
ֶשׁ ֶכם ע ִֹשׂים ֶח ֶסד ו ֱ
)מט( וְ ַע ָתּה ִאם י ְ
תוּאל
וּב ֵ
ַען ָל ָבן ְ
ָמין אוֹ ַעל ְשׂמֹאל) :נ( ַויּ ַ
לֹא ַה ִגּידוּ ִלי וְ ֶא ְפנֶה ַעל י ִ
יך ַרע אוֹ טוֹב):נא(
נוּכל ַדּ ֵבּר ֵא ֶל ָ
ָצא ַה ָדּ ָבר לֹא ַ
ֹאמרוּ ֵמיהֹוָה י ָ
ַויּ ְ
ֶיך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
וּת ִהי ִא ָשּׁה ְל ֶבן ֲאדֹנ ָ
ָל ְך ְ
ֶיך ַקח ו ֵ
ִהנֵּה ִר ְב ָקה ְל ָפנ ָ
יהם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ
אַב ָר ָהם ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶ
יְ הֹוָה):נב( וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֶע ֶבד ְ
ָדים וַיִּ ֵתּן
וּבג ִ
ָהב ְ
וּכ ֵלי ז ָ
ַיּוֹצְא ָה ֶע ֶבּד ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
אַר ָצה ַליהֹוָה):נג( ו ֵ
ְ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ הוּא
וּל ִא ָמּהּ):נד( ַויּ ְ
יה ְ
אָח ָ
ָתן ְל ִ
וּמ ְג ָדּנֹת נ ַ
ְל ִר ְב ָקה ִ
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֻחנִ י ַלאדֹנִ י:
ָלינוּ ַויָּקוּמוּ ַבבּ ֶֹקר ַויּ ֶ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ַויּ ִ
וְ ָה ֲאנ ִ

