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  בראשית פרק כד
ַעְבּדֹו ְזַקן -ֶאל, ב וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם.  ַּבּכֹל, ַאְבָרָהם-וַיהָוה ֵּבַרְך ֶאת; ָּבא ַּבָּיִמים, א ְוַאְבָרָהם ָזֵקן

, יהָוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִיםַּב--ג ְוַאְׁשִּביֲעָך.  ַּתַחת ְיֵרִכי, ָנא ָיְדָך-ִׂשים:  לֹו-ֲאֶׁשר-ְּבָכל, ַהּמֵֹׁשל, ֵּביתֹו
-ד ִּכי ֶאל.  ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו, ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני, ִלְבִני, ִתַּקח ִאָּׁשה-ֲאֶׁשר לֹא:  ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ

תֹאֶבה -אּוַלי לֹא, ֶבדָהֶע, ה וַּיֹאֶמר ֵאָליו.  ִלְבִני ְלִיְצָחק, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה; ֵּתֵלְך, מֹוַלְדִּתי-ַאְרִצי ְוֶאל
ו .  ָיָצאָת ִמָּׁשם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאל, ִּבְנָך-ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת; ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל, ָהִאָּׁשה

ר ֲאֶׁש, ז ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים.  ְּבִני ָׁשָּמה-ָּתִׁשיב ֶאת-ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלָך:  ַאְבָרָהם, וַּיֹאֶמר ֵאָליו
ָהָאֶרץ -ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת, ִלי ֵלאמֹר-ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר, ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי

, לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה-ח ְוִאם.  ִמָּׁשם, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני, ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך, הּוא--ַהּזֹאת
, ָידֹו-ט וַָּיֶׂשם ָהֶעֶבד ֶאת.  לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה, ְּבִני-ַרק ֶאת; ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת, ְוִנִּקיָת--ֲחֶריָךָלֶלֶכת ַא

י וִַּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי .  ַהָּדָבר ַהֶּזה-ַעל, וִַּיָּׁשַבע לֹו; ַּתַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם ֲאדָֹניו
יא וַַּיְבֵרְך .  ִעיר ָנחֹור-ֶאל--ֲאַרם ַנֲהַרִים-וֵַּיֶלְך ֶאל, וַָּיָקם; ְּבָידֹו, טּוב ֲאדָֹניו-ָכלְו, וֵַּיֶלְך, ֲאדָֹניו

ְיהָוה ֱאלֵֹהי --יב וַּיֹאַמר.  ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת, ְלֵעת ֶעֶרב, ְּבֵאר ַהָּמִים-ֶאל, ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר
- ַעל, יג ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב.  ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם, ֶחֶסד-ַוֲעֵׂשה; י ַהּיֹוםָנא ְלָפַנ-ַהְקֵרה, ֲאדִֹני ַאְבָרָהם

ָנא -ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי, יד ְוָהָיה ַהַּנֲעָר.  יְֹצאֹת ִלְׁשאֹב ָמִים, ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר; ֵעין ַהָּמִים
- ִּכי, ּוָבּה ֵאַדע, ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק, אָֹתּה הַֹכְחָּת--ָך ַאְׁשֶקהְּגַמֶּלי-ְוַגם, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה

ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ֲאֶׁשר ֻיְּלָדה ִלְבתּוֵאל , ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר, הּוא-טו וְַיִהי.  ֲאדִֹני-ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם
, ְּבתּוָלה--טַֹבת ַמְרֶאה ְמאֹד, טז ְוַהַּנֲעָר.  ְכָמּהִׁש-ַעל, ְוַכָּדּה; ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם, ִמְלָּכה-ֶּבן

ַהְגִמיִאיִני , וַּיֹאֶמר; ִלְקָראָתּה, יז וַָּיָרץ ָהֶעֶבד.  ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל, ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה; ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה
יט .  ַוַּתְׁשֵקהּו--ָיָדּה-ַוּתֶֹרד ַּכָּדּה ַעל, ֵהרַוְּתַמ; ְׁשֵתה ֲאדִֹני, יח ַוּתֹאֶמר.  ַמִים ִמַּכֵּדְך-ָנא ְמַעט

-ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל, כ ַוְּתַמֵהר.  ִלְׁשּתֹת, ִּכּלּו-ַעד ִאם, ַּגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב, ַוּתֹאֶמר; ְלַהְׁשקֹתֹו, ַוְּתַכל
- ַמֲחִריׁש; ָלּה, כא ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה.  ָּליוְּגַמ-ְלָכל, ַוִּתְׁשַאב; ִלְׁשאֹב, ַהְּבֵאר-ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל, ַהּׁשֶֹקת

וִַּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם , ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות, כב וְַיִהי.  לֹא-ִאם, ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהָוה ַּדְרּכֹו-
ַהִּגיִדי , ִמי ַאְּת-כג וַּיֹאֶמר ַּבת.  ָקָלםֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁש, ָיֶדיָה-ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל--ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו, ָזָהב
ֲאֶׁשר , ִמְלָּכה-ֶּבן--ְּבתּוֵאל ָאנִֹכי-ַּבת, כד ַוּתֹאֶמר ֵאָליו.  ָלִלין, ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו-ֲהֵיׁש ֵּבית; ָנא ִלי

, כו וִַּיּקֹד ָהִאיׁש.  ָללּון, ֹוםָמק-ַּגם--ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו-ֶּתֶבן ַּגם-ַּגם, כה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו.  ָיְלָדה ְלָנחֹור
, ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו-ֲאֶׁשר לֹא, ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם, כז וַּיֹאֶמר.  וִַּיְׁשַּתחּו ַליהָוה

-- ְלֵבית ִאָּמּה, ַּתֵּגדַו, ַהַּנֲעָר, כח ַוָּתָרץ.  ֲאֵחי ֲאדִֹני, ֵּבית, ַּבֶּדֶרְך ָנַחִני ְיהָוה, ָאנִֹכי; ֵמִעם ֲאדִֹני
ל וְַיִהי .  ָהָעיִן-ֶאל, ָהִאיׁש ַהחּוָצה-וַָּיָרץ ָלָבן ֶאל; ּוְׁשמֹו ָלָבן, כט ּוְלִרְבָקה ָאח.  ָהֵאֶּלה, ַּכְּדָבִרים

- ּכֹה,ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאחֹתֹו ֵלאמֹר-ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת, ְיֵדי ֲאחֹתֹו-ַהְּצִמִדים ַעל-ְוֶאת, ַהֶּנֶזם-ִּכְראֹת ֶאת
ּבֹוא ְּברּוְך , לא וַּיֹאֶמר.  ָהָעיִן-ַעל, ַהְּגַמִּלים-ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל, ָהִאיׁש-ֶאל, וַָּיבֹא; ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁש

, לב וַָּיבֹא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה.  ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים, ְוָאנִֹכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית, ַּבחּוץ, ָלָּמה ַתֲעמֹד; ְיהָוה
לג .  ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו, ּוַמִים ִלְרחֹץ ַרְגָליו, ַלְּגַמִּלים, וִַּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא; ח ַהְּגַמִּליםוְַיַפַּת

לד .  ַּדֵּבר, וַּיֹאֶמר; ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי-ַעד ִאם, וַּיֹאֶמר לֹא אַֹכל, ֶלֱאכֹל, ְלָפָניו) וַּיּוַׂשם(ויישם 
, לֹו צֹאן ּוָבָקר-וִַּיֶּתן; וִַּיְגָּדל--ְמאֹד, ֲאדִֹני-לה וַיהָוה ֵּבַרְך ֶאת.  ָאנִֹכי, ד ַאְבָרָהםֶעֶב:  וַּיֹאַמר

, ַאֲחֵרי, ַלאדִֹני, לו ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאדִֹני ֵבן.  ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים, ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפחֹת, ְוֶכֶסף ְוָזָהב
  ִמְּבנֹות , ִלְבִני, ִּתַּקח ִאָּׁשה-לֹא:  ֵלאמֹר, ַּיְׁשִּבֵעִני ֲאדִֹנילז ַו.  לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל-ֶאת, לֹו-וִַּיֶּתן; ִזְקָנָתּה
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, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה; ִמְׁשַּפְחִּתי-ְוֶאל, ָאִבי ֵּתֵלְך-ֵּבית-לֹא ֶאל-לח ִאם.  ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֵֹׁשב ְּבַאְרצֹו, ַהְּכַנֲעִני
-ְיהָוה ֲאֶׁשר:  ֵאָלי, מ וַּיֹאֶמר.  ַאֲחָרי, ָהִאָּׁשהֵתֵלְך -ֻאַלי לֹא:  ֲאדִֹני-ֶאל, לט ָואַֹמר.  ִלְבִני

.  ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני, ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּתְך ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכָך, ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו
מב ָוָאבֹא .  ְוָהיִיָת ָנִקי ֵמָאָלִתי, לֹא ִיְּתנּו ָלְך-ְוִאם; ִמְׁשַּפְחִּתי-ִּכי ָתבֹוא ֶאל, מא ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֵֹלְך , ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי-ֶיְׁשָך-ִאם, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם, ָואַֹמר; ָהָעיִן-ֶאל, ַהּיֹום
, ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה, ַהּיֵֹצאת ִלְׁשאֹב, ַעְלָמהְוָהָיה ָה; ֵעין ַהָּמִים-ַעל, מג ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב.  ָעֶליָה

, ִהוא ָהִאָּׁשה--ְוַגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב, ַאָּתה ְׁשֵתה-מד ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם.  ַמִים ִמַּכֵּדְך-ָנא ְמַעט-ַהְׁשִקיִני
-ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה ַעל, יִלִּב-מה ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל.  ֲאדִֹני-הִֹכיַח ְיהָוה ְלֶבן-ֲאֶׁשר

, ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה, מו ַוְּתַמֵהר.  ַהְׁשִקיִני ָנא, ָואַֹמר ֵאֶליָה; ַוִּתְׁשָאב, ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה, ִׁשְכָמּה
ָואַֹמר , ז ָוֶאְׁשַאל אָֹתּהמ.  ְוַגם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה, ָוֵאְׁשְּת; ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה-ְוַגם, ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה

, ַאָּפּה-ָוָאִׂשם ַהֶּנֶזם ַעל; ּלֹו ִמְלָּכה-ֲאֶׁשר ָיְלָדה, ָנחֹור-ְּבתּוֵאל ֶּבן-ַוּתֹאֶמר ַּבת, ִמי ַאְּת-ַּבת
, ָהםְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָר-ֶאת, ָוֲאָבֵרְך; ַליהָוה, מח ָוֶאּקֹד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה.  ָיֶדיָה-ְוַהְּצִמיִדים ַעל

ֶיְׁשֶכם עִֹׂשים ֶחֶסד -מט ְוַעָּתה ִאם.  ֲאִחי ֲאדִֹני ִלְבנֹו-ַּבת-ָלַקַחת ֶאת, ֲאֶׁשר ִהְנַחִני ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת
נ וַַּיַען ָלָבן .  ְׂשמֹאל-ָיִמין אֹו ַעל-ְוֶאְפֶנה ַעל, ַהִּגידּו ִלי--לֹא-ְוִאם; ַהִּגידּו ִלי--ֲאדִֹני-ֶאת, ֶוֱאֶמת

, ִרְבָקה ְלָפֶניָך-נא ִהֵּנה.  טֹוב-ַרע אֹו, לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך; ֵמְיהָוה ָיָצא ַהָּדָבר, רּוּוְבתּוֵאל וַּיֹאְמ
- ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת, נב וְַיִהי.  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה, ֲאדֶֹניָך-ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן; ַקח ָוֵלְך
; ְלִרְבָקה, וִַּיֵּתן, ּוְבָגִדים, ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב-נג וַּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי.  ַליהָוה, ָצהוִַּיְׁשַּתחּו ַאְר; ִּדְבֵריֶהם
וַָּיקּומּו ; וַָּיִלינּו--ִעּמֹו-הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר, נד וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו.  ּוְלִאָּמּה, ָנַתן ְלָאִחיָה--ּוִמְגָּדנֹת
; ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור, נה וַּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה.  ֻחִני ַלאדִֹניוַּיֹאֶמר ַׁשְּל, ַבּבֶֹקר
נז .  ְוֵאְלָכה ַלאדִֹני, ַׁשְּלחּוִני; וַיהָוה ִהְצִליַח ַּדְרִּכי, ְּתַאֲחרּו אִֹתי-נו וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל.  ֵּתֵלְך, ַאַחר

ָהִאיׁש -ֲהֵתְלִכי ִעם, נח וִַּיְקְראּו ְלִרְבָקה וַּיֹאְמרּו ֵאֶליָה.  ִּפיָה-ֶאת, ְוִנְׁשֲאָלה, ִנְקָרא ַלַּנֲעָר, וַּיֹאְמרּו
-ְוֶאת, ֶעֶבד ַאְבָרָהם-ְוֶאת, ֵמִנְקָּתּה-ְוֶאת, ִרְבָקה ֲאחָֹתם-נט וְַיַׁשְּלחּו ֶאת.  ֵאֵלְך, ַוּתֹאֶמר; ַהֶּזה
ֵאת , וְִייַרׁש ַזְרֵעְך; ַאְּת ֲהיִי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה, ֲאחֵֹתנּו--רּו ָלּהוַּיֹאְמ, ִרְבָקה-ס וְַיָבְרכּו ֶאת.  ֲאָנָׁשיו

וִַּיַּקח ; ַאֲחֵרי ָהִאיׁש, ַוֵּתַלְכָנה, ַהְּגַמִּלים-ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל, סא ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיָה.  ַׁשַער ׂשְֹנָאיו
סג .  ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב, ְוהּוא יֹוֵׁשב; ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי,  ִמּבֹואסב וְִיְצָחק ָּבא.  וֵַּיַלְך, ִרְבָקה-ָהֶעֶבד ֶאת

סד ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה .  ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים, וִַּיָּׂשא ֵעיָניו וַַּיְרא; ִלְפנֹות ָעֶרב, וֵַּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה
ָהִאיׁש ַהָּלֶזה -ִמי, ָהֶעֶבד-סה ַוּתֹאֶמר ֶאל.  ַהָּגָמלֵמַעל , ַוִּתּפֹל; ִיְצָחק-ַוֵּתֶרא ֶאת, ֵעיֶניָה-ֶאת

, סו וְַיַסֵּפר ָהֶעֶבד.  ַוִּתְתָּכס, ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף; הּוא ֲאדִֹני, וַּיֹאֶמר ָהֶעֶבד, ַההֵֹלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו
ִרְבָקה -וִַּיַּקח ֶאת, אֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹוָה, סז וְַיִבֶאָה ִיְצָחק.  ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַהְּדָבִרים-ֵאת ָּכל, ְלִיְצָחק
  }פ{.  ַאֲחֵרי ִאּמֹו, ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק; וֶַּיֱאָהֶבָה, לֹו ְלִאָּׁשה-ַוְּתִהי
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