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ם כז  רביעי הָּ ד ֱאלֵֹּהי ֲאדִֹּני ַאְברָּ רּוְך ְידוָּ ַזב  !אברהםבזכות תלה ה ַוּיֹּאֶמר ּבָּ ר לֹּא עָּ ֶ ֲאש 

ית  שבתפארת הרחמיםאמת היא מידת ַחְסּדוֹּ ַוֲאִמּתוֹּ  ד ּבֵ ַחִני ְידוָּ ֶרְך נָּ ּדֶ ִכי ּבַ נֹּ ֵמִעם ֲאדִֹּני אָּ

ד ְלֵבית  כח ֲאֵחי ֲאדִֹּני׃ ּגֵ ֲערָּ ַוּתַ ץ ַהּנַ רָּ הּ ַוּתָּ מבתואל כשרה  יותרכי שרח  !אביהולא לבית  ,שהיא שרח ִאּמָּ

ָמּה, ומן השמיים הולכה רבקה הארמי הבינה  ועל ידי דינישהדינים יורדים ממנה,  לעורר את הגבורות של אמא עילאהכדי  – ְלֵבית אִּ

ה׃ !כל הקטרוגים מתבטלים ֵאּלֶ ִרים הָּ בָּ ּדְ ן  כט ּכַ בָּ מוֹּ לָּ ח ּוש ְ ה אָּ ן  נב״לאותיות ּוְלִרְבקָּ בָּ ץ לָּ רָּ ַוּיָּ

ִין עָּ ה ֶאל הָּ ִאיש  ַהחּוצָּ ֶזם ְוֶאת  ל ׃לבן רץ לתת עינו בממון של אליעזר ֶאל הָּ ְראֹּת ֶאת ַהּנֶ ַוְיִהי ּכִ

ר ֵאַלי  ה ֲאחֹּתוֹּ ֵלאמֹּר ּכֹּה ִדּבֶ ְבֵרי ִרְבקָּ ְמעוֹּ ֶאת ּדִ ָּ ִמִדים ַעל ְיֵדי ֲאחֹּתוֹּ ּוְכש  ַהּצְ

ִאיש   בֹּא ֶאל הָּ ִאיש  ַוּיָּ ִין הָּ עָּ ים ַעל הָּ ַמּלִ ַוּיֹּאֶמר  לא  ׃זת לחכמהרומ ְוִהּנֵה עֵֹּמד ַעל ַהּגְ

ים׃ ַמּלִ ם ַלּגְ קוֹּ ִית ּומָּ יִתי ַהּבַ ּנִ ִכי ּפִ נֹּ חּוץ ְואָּ ה ַתֲעמֹּד ּבַ ּמָּ ד לָּ רּוְך ְידוָּ א ּבְ   ּבוֹּ

... ומה יצא להם , בדיוק כמו שאברהם השתחווה פעמים לבני חתאליעזר השתחווה פעמיים בסיפור עם רבקה

 ...פלה, ואליעזר זכה שלבן בירך אותואברהם זכה שימכרו לו את מערת המכמזה? 

 

ים לב ַמּלִ ח ַהּגְ ה ַוְיַפּתַ ְיתָּ ִאיש  ַהּבַ בֹּא הָּ ים ּוַמִים  ַוּיָּ ַמּלִ א ַלּגְ ֶבן ּוִמְסּפוֹּ ן ּתֶ ּתֵ ַוּיִ

ר ִאּתוֹּ  ֶ ים ֲאש  ש ִ ֲאנָּ יו ְוַרְגֵלי הָּ נאחזים  החיצוניםוהדרגות שיוצאים לבחוץ , שהם נה״יאת לטהר  ִלְרחֹּץ ַרְגלָּ

י לג ׃בהם רָּ בָּ י ּדְ ְרּתִ ּבַ ל ַוּיֹּאֶמר לֹּא אַֹּכל ַעד ִאם ּדִ יו ֶלֱאכֹּ נָּ ם[ ְלפָּ )ויישם( ]ַוּיּוש ַ

ר ּבֵ  לד ׃שלא יזיקו ללחום את לחם רע עין כך אדוניו יגן עליואליעזר לא רצה לאכול אם לא ידבר לפני דבריו, כי  ַוּיֹּאֶמר ּדַ

ִכי׃ נֹּ ם אָּ הָּ ל לה ַוּיֹּאַמר ֶעֶבד ַאְברָּ ְגּדָּ ַרְך ֶאת ֲאדִֹּני ְמאֹּד ַוּיִ ד ּבֵ המוחין בחכמה שהם  ַוידוָּ

ים ַוֲחמִֹּרים׃ דגדלות חֹּת ּוְגַמּלִ פָּ ִדם ּוש ְ ב ַוֲעבָּ ר ְוֶכֶסף ְוזָּהָּ קָּ ן לוֹּ צֹּאן ּובָּ ּתֶ ֶלד  לו ַוּיִ ַוּתֵ

ת ֲאדִֹּני ֵבן ַלאדִֹּני ַאֲחֵרי  ֶ ה ֵאש  רָּ ׃ש ָּ ר לוֹּ ֶ ל ֲאש  ן ּלוֹּ ֶאת ּכָּ ּתֶ ּה ַוּיִ תָּ ֵעִני  לז ִזְקנָּ ּבִ ש ְ ַוּיַ

ב  ֵ ִכי יֹּש  נֹּ ר אָּ ֶ ַנֲעִני ֲאש  ת ַהּכְ נוֹּ ה ִלְבִני ִמּבְ ָּ ח ִאש ּ ֲאדִֹּני ֵלאמֹּר לֹּא ִתּקַ

׃ ַאְרצוֹּ ה  לח ּבְ ָּ ַקְחּתָּ ִאש ּ י ְולָּ ְחּתִ ּפַ ֵלְך ְוֶאל ִמש ְ ִבי ּתֵ ית אָּ ִאם לֹּא ֶאל ּבֵ

י׃ לט ִלְבִני׃ ה ַאֲחרָּ ָּ ִאש ּ אַֹּמר ֶאל ֲאדִֹּני ֻאַלי לֹּא ֵתֵלְך הָּ ר  מ וָּ ֶ ד ֲאש  י ְידוָּ ַוּיֹּאֶמר ֵאלָּ

ה ִלְבִני  ָּ ַקְחּתָּ ִאש ּ ךָּ ְולָּ ְרּכֶ ְך ְוִהְצִליַח ּדַ כוֹּ ִאּתָּ ַלח ַמְלאָּ יו ִיש ְ נָּ י ְלפָּ ְכּתִ ִהְתַהּלַ

ִבי׃ ית אָּ י ּוִמּבֵ ְחּתִ ּפַ ש ְ ִתי כִּ  מא ִמּמִ לָּ ֶקה ֵמאָּ ּנָּ ז ּתִ י ְוִאם לֹּא אָּ ְחּתִ ּפַ א ֶאל ִמש ְ בוֹּ י תָּ

ִתי׃ לָּ ִקי ֵמאָּ ִייתָּ נָּ ְך ְוהָּ נּו לָּ ִין מב ִיּתְ עָּ ם ֶאל הָּ בֹּא ַהּיוֹּ אָּ ד ֱאלֵֹּהי ֲאדִֹּני  וָּ אַֹּמר ְידוָּ וָּ

ךָּ ּנָּא ַמְצִליחַ  ם ִאם ֶיש ְ הָּ ׃ החסדההצלחה מצד  ַאְברָּ ֶליהָּ ִכי הֵֹּלְך עָּ נֹּ ר אָּ ֶ י ֲאש  ְרּכִ ִהּנֵה  מג ּדַ

ִכי  נֹּ האָּ ַעְלמָּ ה הָּ יָּ ִים ְוהָּ ב ַעל ֵעין ַהּמָּ י ֵאֶליהָּ  מלשון העלם ִנּצָּ ַמְרּתִ אֹּב ְואָּ ַהּיֵֹּצאת ִלש ְ

ְך׃ ּדֵ א ְמַעט ַמִים ִמּכַ ִקיִני נָּ ה  מד ַהש ְ ם ַאּתָּ ה ֵאַלי ּגַ ְמרָּ יךָּ ְואָּ ֵתה ְוַגם ִלְגַמּלֶ ש ְ

ב אָּ ד ְלֶבן  זה סימן מובהק שרבקה ראויה להדבק בזרעו של אברהם ֶאש ְ ר הִֹּכיַח ְידוָּ ֶ ה ֲאש  ָּ ִאש ּ ִהוא הָּ

כל  ממנה את, הסיר הגבורות של בינה על ידי, אבל הקב״ה הקדושה, והיא נולדה בין החיצונים משורשרבקה  ֲאדִֹּני

י  מה ׃זוהמהה ר ֶאל ִלּבִ ה ְלַדּבֵ הלב ולא מ ! כהבל היוצאצריכה להיות בלחששהתפילה כאן רמוז ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכּלֶ

ָשֵמעַ , שכתוב: מן הפה יָה ָנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא יִּ ָבּה ַרק ְשָפתֶּ ת ַעל לִּ רֶּ יא ְמַדבֶּ התפילה מתקשרת עם המקור העליון בלי שום כך רק ו – ְוַחָנה הִּ

ה יֵֹּצאת ההתקשרות הזואת שרוצים למנוע  – החיצוניםאחיזה של  תפילה בכוונה עושה פירות כי מן הקליפה!  ְוִהּנֵה ִרְבקָּ

ִקיִני נָּא למעלה אַֹּמר ֵאֶליהָּ ַהש ְ ב וָּ אָּ ש ְ ה ַוּתִ ַעְינָּ ֶרד הָּ ּה ַוּתֵ ְכמָּ ּה ַעל ש ִ כח  כזה ישאיך  ְוַכּדָּ

ֵתה ְוַגם  מו ׃!עזרה מלמעלהרק עם  ?בת שלוש ילדהל ֶליהָּ ַוּתֹּאֶמר ש ְ ּה ֵמעָּ ּדָּ ֶרד ּכַ ַמֵהר ַוּתוֹּ ַוּתְ

ה׃ תָּ קָּ ים ִהש ְ ַמּלִ ּתְ ְוַגם ַהּגְ ֵאש ְ ֶקה וָּ יךָּ ַאש ְ ַמּלֶ ת ִמי  מז ּגְ אַֹּמר ּבַ ּה וָּ ַאל אֹּתָּ ֶאש ְ וָּ

ֶזם עַ  ם ַהּנֶ ש ִ אָּ ה וָּ ה ּלוֹּ ִמְלּכָּ ְלדָּ ר יָּ ֶ ר ֲאש  חוֹּ ן נָּ תּוֵאל ּבֶ ת ּבְ ּה ַאּתְ ַוּתֹּאֶמר ּבַ ל ַאּפָּ
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׃ ֶדיהָּ ִמיִדים ַעל יָּ ד ֱאלֵֹּהי ֲאדִֹּני  מח ְוַהּצְ ֵרְך ֶאת ְידוָּ ֲאבָּ ד וָּ ֲחֶוה ַלידוָּ ּתַ ֶאש ְ ֶאּקֹּד וָּ וָּ

ת ֲאִחי אֲ  ַקַחת ֶאת ּבַ ֶדֶרְך ֱאֶמת לָּ ר ִהְנַחִני ּבְ ֶ ם ֲאש  הָּ ׃ַאְברָּ ה  מט דִֹּני ִלְבנוֹּ ְוַעּתָּ

ידּו ִלי ְוֶאְפֶנה ַעל  ידּו ִלי ְוִאם לֹּא ַהּגִ ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ֲאדִֹּני ַהּגִ ֶכם עֹּש ִ ִאם ֶיש ְ

ִמין  מֹּאל לחפש מבנות ישמעאל שיניקתו מהימין, שהרי ישמעל בנו של אברהם!יָּ לחפש מבנות לוט, שהוא יונק  אוֹּ ַעל ש ְ

ן ּוְבתּוֵאל  נ ׃מהשמאל בָּ ַען לָּ נתן  הוא !כיבוד הורים מצוות:את הדרך להתרחק מ, ומלמד אותנו לפני בתואל אביו ענהלבן ַוּיַ

ר ַוּיֹּאְמרוּ אביו לא יסכים לתת את רבקה עיניו בממון אליעזר וחשש ש בָּ א ַהּדָּ צָּ ד יָּ  בתואללולא החוצפה של לבן,  ֵמְידוָּ

ב׃ הומת באותו הלילהולכן , לשלוח את רבקה לא היה מסכים ר ֵאֶליךָּ ַרע אוֹּ טוֹּ ּבֵ ִהּנֵה  נא לֹּא נּוַכל ּדַ

ד׃ ר ְידוָּ ּבֶ ר ּדִ ֶ ֲאש  ה ְלֶבן ֲאדֶֹּניךָּ ּכַ ָּ ֵלְך ּוְתִהי ִאש ּ ֶניךָּ ַקח וָּ ה ְלפָּ ַוְיִהי  נב ִרְבקָּ

ד׃ ה ַלידוָּ חּו ַאְרצָּ ּתַ ש ְ ְבֵריֶהם ַוּיִ ם ֶאת ּדִ הָּ ַמע ֶעֶבד ַאְברָּ ָּ ר ש  ֶ ֲאש   ּכַ
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