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  סז-א, כד פרק בראשית

ָיִמים ָבא ָזֵקן ְוַאְבָרָהם( א) ה בַּ ְך' וַּ ל ַאְבָרָהם ֶאת ֵברַּ כֹּ אֶמר( ב: )בַּ יֹּ  וַּ

ְבּדוֹּ  ֶאל ַאְבָרָהם ן עַּ ֵשל ֵביתוֹּ  ְזקַּ מֹּ ת ָיְדָך ָנא ִשים לוֹּ  ֲאֶשר ְבָכל הַּ חַּ  תַּ

ְשִביֲעָך( ג: )ְיֵרִכי ה ְואַּ ִים ֱאֹלֵהי' בַּ ָשמַּ ח ֹלא ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֵואֹלֵהי הַּ  ִתקַּ

ת ִלְבִני ִאָשה ֲעִני ִמְבנוֹּ ְכנַּ ִכי ֲאֶשר הַּ ֵשב ָאנֹּ  ֶאל ִכי( ד: )ְבִקְרבוֹּ  יוֹּ

ְדִתי ְוֶאל ַאְרִצי לַּ ְחתָ  ֵתֵלְך מוֹּ אֶמר( ה: )ְלִיְצָחק ִלְבִני ִאָשה ְוָלקַּ יֹּ  וַּ

י ָהֶעֶבד ֵאָליו אֶבה ֹלא אּולַּ י ָלֶלֶכת ָהִאָשה תֹּ זֹּאת ָהָאֶרץ ֶאל ַאֲחרַּ  הַּ

אֶמר( ו: )ִמָשם ָיָצאתָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ִבְנָך  ֶאת ָאִשיב ֶהָהֵשב יֹּ  וַּ

 ֱאֹלֵהי' ה( ז: )ָשָמה ְבִני ֶאת ָתִשיב ֶפן ְלָך ִהָשֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו

ִים ָשמַּ ִני ֲאֶשר הַּ ְדִתי ּוֵמֶאֶרץ ָאִבי ִמֵבית ְלָקחַּ לַּ ֲאֶשר מוֹּ  ִלי ִּדֶבר וַּ

ֲאֶשר ע וַּ ר ִלי ִנְשבַּ ְרֲעָך ֵלאמֹּ זֹּאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן ְלזַּ ח הּוא הַּ  ִיְשלַּ

ְלָאכוֹּ  ְחתָ  ְלָפֶניָך מַּ אֶבה ֹלא ְוִאם( ח: )ִמָשם ִלְבִני ִאָשה ְוָלקַּ  ָהִאָשה תֹּ

את ִמְשֻבָעִתי ְוִנִקיתָ  ַאֲחֶריָך ָלֶלֶכת ק זֹּ ( ט: )ָשָמה ָתֵשב ֹלא ְבִני תאֶ  רַּ

ָיֶשם ת ָידוֹּ  ֶאת ָהֶעֶבד וַּ חַּ ָניו ַאְבָרָהם ֶיֶרְך תַּ ע ֲאדֹּ ִיָשבַּ ל לוֹּ  וַּ ָּדָבר עַּ  הַּ



2 Bereshit 24 

 

ֶזה ח( י: )הַּ ִיקַּ ִלים ֲעָשָרה ָהֶעֶבד וַּ ֵלי ְגמַּ ָניו ִמְגמַּ ֵיֶלְך ֲאדֹּ  טּוב ְוָכל וַּ

ָניו ָיָקם ְבָידוֹּ  ֲאדֹּ ֵיֶלְך וַּ ם ֶאל וַּ ִים ֲארַּ ֲהרַּ ר ִעיר ֶאל נַּ ְבֵרְך( יא: )ָנחוֹּ יַּ  וַּ

ִלים ְגמַּ ָמִים ְבֵאר ֶאל ָלִעיר ִמחּוץ הַּ ת ֵצאת ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת הַּ ֲאבֹּ שֹּ : הַּ

ר( יב) אמַּ יֹּ ִני ֱאֹלֵהי' ה וַּ ְקֵרה ַאְבָרָהם ֲאדֹּ י ָנא הַּ ם ְלָפנַּ יוֹּ ֲעֵשה הַּ  וַּ

ִני ִעם ֶחֶסד ִכי ִהֵנה( יג: )ַאְבָרָהם ֲאדֹּ ל ִנָצב ָאנֹּ ָמִים ֵעין עַּ  ּוְבנוֹּת הַּ

ת ָהִעיר ַאְנֵשי ְצאֹּ ב יֹּ ֲערָ  ְוָהָיה( יד: )ָמִים ִלְשאֹּ נַּ ר ֲאֶשר הַּ מַּ  ֵאֶליהָ  אֹּ

ִטי ֵּדְך ָנא הַּ ֶליָך ְוגַּם ְשֵתה ְוָאְמָרה ְוֶאְשֶתה כַּ ְשֶקה ְגמַּ ָתּה אַּ ְחתָ  אֹּ כַּ  הֹּ

ְבְּדָך ע ּוָבּה ְלִיְצָחק ְלעַּ ִני ִעם ֶחֶסד ָעִשיתָ  יכִ  ֵאדַּ ְיִהי( טו: )ֲאדֹּ  הּוא וַּ

ֵבר ִכָלה ֶטֶרם ֵצאת ִרְבָקה ְוִהֵנה ְלדַּ  ִמְלָכה ֶבן ִלְבתּוֵאל יְֻלָדה ֲאֶשר יֹּ

ר ֵאֶשת ָּדּה ַאְבָרָהם ֲאִחי ָנחוֹּ ל ְוכַּ ֲערָ ( טז: )ִשְכָמּה עַּ נַּ ת ְוהַּ בַּ ְרֶאה טֹּ  מַּ

ד ֵתֶרד ְיָדָעּה ֹלא ְוִאיש ְבתּוָלה ְמאֹּ ְיָנה וַּ ֵלא ָהעַּ ְתמַּ ָּדּה וַּ ל כַּ ָתעַּ ( יז: )וַּ

ָיָרץ אֶמר ִלְקָראָתּה ָהֶעֶבד וַּ יֹּ ְגִמיִאיִני וַּ ט ָנא הַּ ִים ְמעַּ ֵּדְך מַּ ( יח: )ִמכַּ

אֶמר תֹּ ִני ְשֵתה וַּ ֵהר ֲאדֹּ ְתמַּ ֶרד וַּ תֹּ ָּדּה וַּ ל כַּ ְשֵקהּו ָיָדּה עַּ תַּ ל( יט: )וַּ ְתכַּ  וַּ

תוֹּ  ְשקֹּ אֶמר ְלהַּ תֹּ ם וַּ ֶליָך גַּ ד ֶאְשָאב ִלְגמַּ ת ִכלּו ִאם עַּ ( כ: )ִלְשתֹּ
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ֵהר ְתמַּ ר וַּ ְתעַּ ָּדּה וַּ ֶקת ֶאל כַּ שֹּ ָתָרץ הַּ ד וַּ ְבֵאר ֶאל עוֹּ ב הַּ ִתְשַאב ִלְשאֹּ  וַּ

ָליו ְלָכל ֲחִריש ָלּה ִמְשָתֵאה ְוָהִאיש( כא: )ְגמַּ ת מַּ עַּ ִהְצִליחַּ  ָלדַּ ' ה הַּ

ְרכוֹּ  ְיִהי( כב: )ֹלא ִאם ּדַּ ֲאֶשר וַּ ִלים ִכלּו כַּ ְגמַּ ת הַּ ח ִלְשתוֹּ ִיקַּ  ָהִאיש וַּ

ע ָזָהב ֶנֶזם ל ְצִמיִדים ּוְשֵני ִמְשָקלוֹּ  ֶבקַּ : ִמְשָקָלם ָזָהב ֲעָשָרה ָיֶדיהָ  עַּ

אֶמר( כג) יֹּ ת וַּ תְ  ִמי בַּ ִגיִדי אַּ ם ָאִביְך ֵבית ֲהֵיש ִלי ָנא הַּ  ָלנּו ָמקוֹּ

אֶמר( כד: )ָלִלין תֹּ ת ֵאָליו וַּ ִכי ְבתּוֵאל בַּ  ָיְלָדה ֲאֶשר ִמְלָכה ֶבן ָאנֹּ

ר אֶמר( כה: )ְלָנחוֹּ תֹּ ם ֵאָליו וַּ א גַּם ֶתֶבן גַּ ב ִמְספוֹּ  ָמקוֹּם גַּם ִעָמנּו רַּ

ד( כו: )ָללּון ִיקֹּ חּו ָהִאיש וַּ ִיְשתַּ ה וַּ אֶמר( כז: )'לַּ יֹּ  ֱאֹלֵהי' ה ָברּוְך וַּ

ִני ב ֹלא ֲאֶשר ַאְבָרָהם ֲאדֹּ ְסּדוֹּ  ָעזַּ ֲאִמתוֹּ  חַּ ִני ֵמִעם וַּ ִכי ֲאדֹּ ֶּדֶרְך ָאנֹּ  בַּ

ִני ִני ֲאֵחי ֵבית' ה ָנחַּ ָתָרץ( כח: )ֲאדֹּ ֲערָ  וַּ נַּ ֵגד הַּ תַּ  ִאָמּה ְלֵבית וַּ

ְּדָבִרים ָיָרץ ָלָבן ּוְשמוֹּ  ָאח ּוְלִרְבָקה( כט: )ָהֵאֶלה כַּ  ָהִאיש ֶאל ָלָבן וַּ

חּוָצה ְיִהי( ל: )ָהָעִין ֶאל הַּ ת וַּ ֶנֶזם ֶאת ִכְראֹּ ְצִמִדים ְוֶאת הַּ ל הַּ  ְיֵדי עַּ

תוֹּ  תוֹּ  ִרְבָקה ִּדְבֵרי ֶאת ּוְכָשְמעוֹּ  ֲאחֹּ ר ֲאחֹּ ה ֵלאמֹּ י ִדֶבר כֹּ  ָהִאיש ֵאלַּ

א ָיבֹּ ֵמד ְוִהֵנה ָהִאיש ֶאל וַּ ל עֹּ ִלים עַּ ְגמַּ ל הַּ אֶמר( לא: )ָהָעִין עַּ יֹּ א וַּ  בוֹּ
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ד ָלָמה' ה ְברּוְך ֲעמֹּ חּוץ תַּ ִכי בַּ ִית ִפִניִתי ְוָאנֹּ בַּ ם הַּ ִלים ּוָמקוֹּ ְגמַּ : לַּ

א( לב) ָיבֹּ ְיָתה ָהִאיש וַּ בַּ ח הַּ תַּ ְיפַּ ִלים וַּ ְגמַּ ִיֵתן הַּ א ֶתֶבן וַּ  ּוִמְספוֹּ

ִלים ְגמַּ ִים לַּ ץ ּומַּ ְגָליו ִלְרחֹּ ְגֵלי רַּ  ויישם( לג: )ִאתוֹּ  ֲאֶשר ָהֲאָנִשים ְורַּ

ם יּושַּ ל ְלָפָניו וַּ אֶמר ֶלֱאכֹּ יֹּ ל ֹלא וַּ כַּ ד אֹּ ְרִתי ִאם עַּ אֶמר ְּדָבָרי ִּדבַּ יֹּ  וַּ

ֵבר ר( לד: )ּדַּ אמַּ יֹּ ִכי ַאְבָרָהם ֶעֶבד וַּ ה( לה: )ָאנֹּ ְך' וַּ ִני ֶאת ֵברַּ ד ֲאדֹּ  ְמאֹּ

ִיְגָּדל ִיֶתן וַּ אן לוֹּ  וַּ ֲעָבִדם ְוָזָהב ְוֶכֶסף ּוָבָקר צֹּ ת וַּ לִ  ּוְשָפחֹּ  יםּוְגמַּ

ִרים ֲחמֹּ ֵתֶלד( לו: )וַּ ִני ֵאֶשת ָשָרה וַּ ִני ֵבן ֲאדֹּ אדֹּ ִיֶתן ִזְקָנָתּה ַאֲחֵרי לַּ  וַּ

ְשִבֵעִני( לז: )לוֹּ  ֲאֶשר ָכל ֶאת לוֹּ  יַּ ִני וַּ ר ֲאדֹּ ח ֹלא ֵלאמֹּ  ִלְבִני ִאָשה ִתקַּ

ת ֲעִני ִמְבנוֹּ ְכנַּ ִכי ֲאֶשר הַּ ֵשב ָאנֹּ  ָאִבי ֵבית ֶאל ֹלא ִאם( לח: )ְבַאְרצוֹּ  יֹּ

ְחִתי ְוֶאל ֵתֵלְך ְחתָ  ִמְשפַּ ר( לט: )ִלְבִני ִאָשה ְוָלקַּ מַּ ִני ֶאל ָואֹּ י ֲאדֹּ  ֻאלַּ

אֶמר( מ: )ַאֲחָרי ָהִאָשה ֵתֵלְך ֹלא יֹּ ְכִתי ֲאֶשר' ה ֵאָלי וַּ לַּ  ְלָפָניו ִהְתהַּ

ח ְלָאכוֹּ  ִיְשלַּ ְרֶכָך ְוִהְצִליחַּ  ִאָתְך מַּ ְחתָ  ּדַּ ְחִתי ִלְבִני ִאָשה ְוָלקַּ  ִמִמְשפַּ

א ִכי ֵמָאָלִתי ִתָנֶקה ָאז( מא: )ָאִבי ּוִמֵבית ְחִתי ֶאל ָתבוֹּ  ְוִאם ִמְשפַּ

א( מב: )ֵמָאָלִתי ָנִקי ְוָהִייתָ  ָלְך ִיְתנּו ֹלא ם ָוָאבֹּ יוֹּ ר ָהָעִין ֶאל הַּ מַּ  ָואֹּ
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ִני ֱאֹלֵהי' ה ְצִלי ָנא ֶיְשָך ִאם ַאְבָרָהם ֲאדֹּ ְרִכי חַּ מַּ ִכי ֲאֶשר ּדַּ ֵלְך ָאנֹּ  הֹּ

ִכי ִהֵנה( מג: )ָעֶליהָ  ל ִנָצב ָאנֹּ ָמִים ֵעין עַּ ְלָמה ְוָהָיה הַּ ֵצאת ָהעַּ יֹּ  הַּ

ב ְרִתי ִלְשאֹּ ְשִקיִני ֵאֶליהָ  ְוָאמַּ ט ָנא הַּ ִים  ְמעַּ ֵּדְך מַּ  ְוָאְמָרה( מד: )ִמכַּ

י ָתה גַּם ֵאלַּ ֶליָך ְוגַּם ְשֵתה אַּ ִכיחַּ  ֲאֶשר ָהִאָשה ִהוא ֶאְשָאב ִלְגמַּ ' ה הֹּ

ִני ְלֶבן ֶלה ֶטֶרם ֲאִני( מה: )ֲאדֹּ ֵבר ֲאכַּ ֵצאת ִרְבָקה ְוִהֵנה ִלִבי ֶאל ְלדַּ  יֹּ

ָּדּה ל ְוכַּ ֵתֶרד ִשְכָמּה עַּ ְיָנה וַּ ִתְשָאב ָהעַּ ר וַּ מַּ ְשִקיִני ֵאֶליהָ  ָואֹּ : ָנא הַּ

ֵהר( מו) ְתמַּ ֶרד וַּ תוֹּ ָּדּה וַּ אֶמר ֵמָעֶליהָ  כַּ תֹּ ֶליָך ְוגַּם ְשֵתה וַּ ְשֶקה ְגמַּ  אַּ

ם ָוֵאְשתְ  ִלים ְוגַּ ְגמַּ ָתּה ָוֶאְשַאל( מז: )ִהְשָקָתה הַּ ר אֹּ מַּ ת ָואֹּ תְ  ִמי בַּ  אַּ

אֶמר תֹּ ת וַּ ר ֶבן ְבתּוֵאל בַּ ֶנֶזם ָוָאִשם ִמְלָכה לוֹּ  ָיְלָדה ֲאֶשר ָנחוֹּ ל הַּ  עַּ

ָפּה ְצִמיִדים אַּ ל ְוהַּ ד( מח): ָיֶדיהָ  עַּ ֲחֶוה ָוֶאקֹּ ה ָוֶאְשתַּ ' ה ֶאת ָוֲאָבֵרְך' לַּ

ִני ֱאֹלֵהי ִני ֲאֶשר ַאְבָרָהם ֲאדֹּ ת ֱאֶמת ְבֶדֶרְך ִהְנחַּ חַּ ת ֶאת ָלקַּ  ֲאִחי בַּ

ִני ָתה( מט: )ִלְבנוֹּ  ֲאדֹּ ִשים ֶיְשֶכם ִאם ְועַּ ִני ֶאת ֶוֱאֶמת ֶחֶסד עֹּ  ֲאדֹּ

ִגידּו ִגידּו ֹלא ְוִאם ִלי הַּ ל ְוֶאְפֶנה ִלי הַּ ל אוֹּ  ָיִמין עַּ אל עַּ ן( נ: )ְשמֹּ עַּ יַּ  וַּ

אְמרּו ּוְבתּוֵאל ָלָבן יֹּ ָּדָבר ָיָצא' ֵמה וַּ ל ֹלא הַּ ֵבר נּוכַּ ע ֵאֶליָך ּדַּ  אוֹּ  רַּ
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ב ח ְלָפֶניָך ִרְבָקה ִהֵנה( נא: )טוֹּ ֶניָך ְלֶבן ִאָשה ּוְתִהי ָוֵלְך קַּ ֲאֶשר ֲאדֹּ  כַּ

ְיִהי( נב: )'ה ִּדֶבר ֲאֶשר וַּ ע כַּ חּו ִּדְבֵריֶהם ֶאת ַאְבָרָהם ֶעֶבד ָשמַּ ִיְשתַּ  וַּ

ה ַאְרָצה ֵצא( נג: )'לַּ יוֹּ ִיֵתן ּוְבָגִדים ָזָהב ּוְכֵלי ֶכֶסף ְכֵלי ָהֶעֶבד וַּ  וַּ

ת ְלִרְבָקה ן ּוִמְגָּדנֹּ אְכלּו( נד: )ּוְלִאָמּה ְלָאִחיהָ  ָנתַּ יֹּ ִיְשתּו וַּ  הּוא וַּ

ָיִלינּו ִעמוֹּ  ֲאֶשר ְוָהֲאָנִשים ָיקּומּו וַּ ֶקר וַּ בֹּ אֶמר בַּ יֹּ ְלֻחִני וַּ ִני שַּ אדֹּ : לַּ

אֶמר( נה) יֹּ ֲערָ  ֵתֵשב ְוִאָמּה ָאִחיהָ  וַּ נַּ ר אוֹּ  ָיִמים ִאָתנּו הַּ ר ָעשוֹּ  ַאחַּ

אֶמר( נו: )ֵתֵלְך יֹּ ִתי ְתַאֲחרּו ַאל ֲאֵלֶהם וַּ ה אֹּ ְרִכי ִהְצִליחַּ ' וַּ ְלחּוִני ּדַּ  שַּ

ִני ְוֵאְלָכה אדֹּ אְמרּו( נז: )לַּ יֹּ ֲערָ  ִנְקָרא וַּ נַּ ( נח: )ִפיהָ  ֶאת ְוִנְשֲאָלה לַּ

ִיְקְראּו אְמרּו ְלִרְבָקה וַּ יֹּ ֶזה ָהִאיש ִעם ֲהֵתְלִכי ֵאֶליהָ  וַּ אֶמר הַּ תֹּ : ֵאֵלְך וַּ

ְלחּו( נט) ְישַּ ָתם ִרְבָקה ֶאת וַּ  ַאְבָרָהם ֶעֶבד ְוֶאת ֵמִנְקָתּה ְוֶאת ֲאחֹּ

ְיָבֲרכּו( ס: )ֲאָנָשיו ֶאתוְ  אְמרּו ִרְבָקה ֶאת וַּ יֹּ ֵתנּו ָלּה וַּ תְ  ֲאחֹּ  ֲהִיי אַּ

ש ְרָבָבה ְלַאְלֵפי ְרֵעְך ְוִיירַּ ר ֵאת זַּ עַּ ָתָקם( סא: )שְֹּנָאיו שַּ  ִרְבָקה וַּ

ֶתיהָ  ֲערֹּ ְבָנה ְונַּ ִתְרכַּ ל וַּ ִלים עַּ ְגמַּ ְכָנה הַּ ֵתלַּ ח ָהִאיש ַאֲחֵרי וַּ ִיקַּ  ָהֶעֶבד וַּ

ְך ִרְבָקה ֶאת ֵילַּ א ָבא ְוִיְצָחק( סב: )וַּ י ְבֵאר ִמבוֹּ חַּ ִאי לַּ ֵשב ְוהּוא רֹּ  יוֹּ
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ֶנֶגב ְבֶאֶרץ ֵיֵצא( סג: )הַּ ָשֶדה ָלשּוחַּ  ִיְצָחק וַּ ת בַּ ִיָשא ָעֶרב ִלְפנוֹּ  ֵעיָניו וַּ

ְרא יַּ ִלים ְוִהֵנה וַּ ִתָשא( סד: )ָבִאים ְגמַּ ֵתֶרא ֵעיֶניהָ  ֶאת ִרְבָקה וַּ  ֶאת וַּ

ל ִיְצָחק ִתפֹּ ל וַּ ָגָמל ֵמעַּ אֶמר( סה: )הַּ תֹּ ָלֶזה ָהִאיש ִמי ָהֶעֶבד ֶאל וַּ  הַּ

ֵלְך הֹּ ָשֶדה הַּ אֶמר ִלְקָראֵתנּו בַּ יֹּ ִני הּוא ָהֶעֶבד וַּ ח ֲאדֹּ ִתקַּ ָצִעיף וַּ  הַּ

ִתְתָכס ֵפר( סו: )וַּ ְיסַּ ְּדָבִרים ָכל ֵאת ְלִיְצָחק ָהֶעֶבד וַּ : ָשהעָ  ֲאֶשר הַּ

ְיִבֶאהָ ( סז) ֱהָלה ִיְצָחק וַּ ח ִאמוֹּ  ָשָרה ָהאֹּ ִיקַּ ְתִהי ִרְבָקה ֶאת וַּ  לוֹּ  וַּ

ֶיֱאָהֶבהָ  ְלִאָשה ִיָנֵחם וַּ  פ: ִאמוֹּ  ַאֲחֵרי ִיְצָחק וַּ


