
 בס"ד

  ֶּפֶרק כ"ד / ֱאִליֶעֶזר יֹוֵצא ְלָהִביא ַּכָּלה ְלִיְצָחק 

  ַהְׁשֵלם ְּבָכל ׁשּוָרה ֶאת ֶהָחֵסר: ִמי ָאַמר ְלִמי?

  ַאְבָרָהם ל___________: "ֵל ַלֲאַרם ַנֲהַרִים ְוָהֵבא ַּכָּלה ְלִיְצָחק ְּבִני" 

  ___________ ֶלֱאִליֶעֶזר:  "ִהָּׁשַבע ִלי ֶׁשּלֹא ָּתִביא ַּכָּלה ִמְּבנֹות ְּכַנַען" 

, ְּבָידֹו ֲעָׂשָרה ְּגַמִּלים ּוַמָּתנֹות ַרּבֹות.    ֱאִליֶעֶזר ִנְׁשַּבע ְויֹוֵצא ַלֶּדֶר

  הּוא חֹוֶנה ַעל ַיד ַהְּבֵאר ֶׁשִּמחּוץ ָלִעיר.

א ֲעֹזר ִלי, ָּכֵעת יֹוְצאֹות ְּבנֹות ָהִעיר  ֱאִליֶעֶזר ל___________: "ָאּנָ 
ִלְׁשֹאב ַמִים. ַהַּנֲעָרה ֶׁשֲאַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ָלֵתת ִלי ִלְׁשּתֹות ֵמַהַּכד ֶׁשָּלּה 

ְוַתֲעֶנה ִלי ֶׁשֶאְׁשֶּתה ְוַגם ִלְגַמַּלי ִּתְׁשַאב, ֶזהּו ִסיָמן ִמָּׁשַמִים ֶׁשִהיא ַהַּכָּלה  
  ַהְּמֹיֶעֶדת ְלִיְצָחק" 

  ֱאִליֶעֶזר לֹא ַמְסִּפיק ְלַסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו  ְוַנֲעָרה ְצנּוָעה יֹוֵצאת ֵמָהִעיר. 

  ֱאִליֶעֶזר רֹוֶאה ֶׁשַהַּמִים ַּבְּבֵאר עֹוִלים ִלְקָראָתּה ְוהּוא ָרץ ֵאֶליָה. 

  ___________ ַלַּנֲעָרה: "ּתּוְכִלי ָלֵתת ִלי ְמַעט ַמִים ִלְׁשּתֹות?" 

  _____: "ְׁשֵתה ְוַגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב". ַהַּנֲעָרה ל______

ֱאִליֶעֶזר ָׂשֵמַח, הּוא ֵמִבין ֶׁשָּמָצא ֶאת ַהַּכָּלה ֶׁשל ִיְצָחק ְוהּוא נֹוֵתן ָלּה  
  ַמָּתנֹות: ֶנֶזם ָזָהב ּוְׁשֵני ְצִמיֵדי ָזָהב. 

  

  

ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה  ַהַּנֲעָרה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשְּׁשָמּה ִרְבָקה ְוִהיא ִּבּתֹו ֶׁשל ְּבתּוֵאל, 
ֶׁשל ַאְבָרָהם. הּוא הֹוֵל ַאֲחֶריָה ֶאל ֵּביָתּה. ַּכֲאֶׁשר ִנְכֶנֶסת ִרְבָקה  

ַהַּבְיָתה, ׁשֹוֵמַע ָאִחיָה, ָלָבן, ֶאת ַהִּסּפּור ְורֹוֶאה ֶאת ַהַּמָּתנֹות ַהְּיָקרֹות  
  ְוָרץ ֶאל ֱאִליֶעֶזר. הּוא ַמְזִמין אֹותֹו ְלִהָּכֵנס. 

ָחה ְמֵסָבה ַלֻּׁשְלָחן ְוַצַּלַחת ִעם ֹאֶכל ֻמַּנַחת ִלְפֵני ֱאִליֶעֶזר, ַא ַהִּמְׁשּפָ 
  הּוא ַמֲעִדיף ְלַדֵּבר ִאָּתם ִלְפֵני ֶׁשּיֹאַכל. 

ֱאִליֶעֶזר ְמַסֵּפר ָלֶהם ֶׁשַאְבָרָהם ָׁשַלח אֹותֹו ְלָהִביא ַּכָּלה ְלִיְצָחק. הּוא 
  ר ְוָעָׂשה לֹו ִסיָמן ְוָכ ָמָצא ֶאת ִרְבָקה.  ְמַסֵּפר ֶׁשִהְתַּפֵּלל לד' ְליַד ַהְּבאֵ 

ּתֹו ְּכֵדי ֶׁשֱאִליֶעֶזר ְמַדֵּבר, יֹוֵׁשב ְּבתּוֵאל ְואֹוֵכל ּוִפְתאֹום הּוא ֵמת.  
  ַמּדּוַע? ָמה ָקָרה? 

ַּכֲאֶׁשר ָׂשם ִלְפֵני ֱאִליֶעֶזר ֶאת ָהֹאֶכל, הּוא ָמַהל ִּבְפִנים ַרַעל. הּוא ָרָצה  
ִליֶעֶזר ְוָלַקַחת ֶאת ַהַּמָּתנֹות ֶׁשֵהִביא ִאּתֹו. ֲאָבל ַמְלָא ָיַרד ַלֲהֹרג ֶאת אֱ 

ֵמַהָּׁשַמִים ְוֶהֱחִליף ֶאת ַהַּצָּלחֹות, ְוָכ ְּבתּוֵאל ָאַכל ֵמַהָּמָנה ֶׁשֵהִכין  
  ֶלֱאִליֶעֶזר ּוֵמת. 

ם ַּבֲחָזָרה ֶאל  ַּבֹּבֶקר לֹוֵקַח ֱאִליֶעֶזר ֶאת ִרְבָקה ְוֶאת ַהְּגַמִּלים ְוֵהם רֹוְכִבי
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַּכֲאֶׁשר ֵהם ַמִּגיִעים, ִיְצָחק ִנְמָצא ַּבָּׂשֶדה. ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן  

  הּוא ִחֵּבר ֶאת ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשאֹוָתּה ִמְתַּפְּלִלים ַּבָּצֳהַרִים. 

ָּפֶניָה   ִרְבָקה רֹוָאה אֹותֹו ֵמָרחֹוק ְוִהיא קֹוֶפֶצת ֵמַהָּגָמל ּוְמַכָּסה ֶאת
  ְּבָצִעיף, ִּכי ָהְיָתה ְצנּוָעה. 

ֶׁשת ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ָּבֹאֶהל ֶׁשל  ִיְצָחק ְוִרְבָקה ִמְתַחְּתִנים ּוֵמאֹותֹו יֹום ְׁש
  . חֹוְזִרים ָלֹאֶהל ֶׁשל ִרְבָקה ְוִיְצָחק  –ָׂשָרה ִאֵּמנּו 


