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 בראשית פרק כד 
 ֲאדִֹני ֶאת ֶוֱאֶמת ֶחֶסד עִֹ�י ֶיְ�ֶכ ִא ְוַעָ�ה) מט(

� ַעל א" ָיִמי! ַעל ְוֶאְפֶנה ִלי ַהִ�יד� לֹא ְוִא ִלי ַהִ�יד
�ְבת�ֵאל ָלָב! ַוַ$ַע! )נ( :ְ�מֹאל � ָיָצא ֵמְיקָֹוק ַו$ֹאְמר
 ִהֵ-ה) נא( :ט"ב א" ַרע ֵאֶליָ, ַ*ֵ+ר נ�ַכל לֹא ַהָ*ָבר
 ַ/ֲאֶ�ר ֲאדֶֹניָ, ְלֶב! ִאָ.ה �ְתִהי ָוֵלְ, ַקח ְלָפֶניָ, ִרְבָקה
 ֶאת 0ְבָרָה ֶעֶבד ָ�ַמע ַ/ֲאֶ�ר ַוְיִהי) נב( :ְיקָֹוק ִ*ֶ+ר

*ִ  ...:ַליקָֹוק 0ְרָצה ַוִ$ְ�ַ�ח� ְבֵריֶה
 ַו3ָ$ִא ָעֶרב ִלְפנ"ת ַ+3ֶָדה ָל��ַח ִיְצָחק ַוֵ$ֵצא) סג(

 :ָ+ִאי ְגַמ4ִי ְוִהֵ-ה ַוַ$ְרא ֵעיָניו

 י"רש
 5 שמאל על :ישמעאל מבנות 5 ימי� על) מט(

  :אברה של לשמאלו יושב שהיה לוט מבנות
 לפני להשיב וקפ7 היה רשע 5 ובתואל לב� ויע�) נ(

 לא, הזה בדבר למא! 5 אלי� דבר נוכל לא :אביו
 דבר תשובת ידי על ולא רע דבר תשובת ידי על

 דברי, לפי, הדבר יצא' שמה שניכר לפי הגו!
 שמודי מכא! 5 ארצה וישתחו) נב( :ל, שזימנה

 כמו, תפלה לשו! 5 לשוח) סג( :טובה בשורה על
) :שיחו פו,יש) א קב תהלי

 

 ם"מלבי
, אמרו לו אחר שדבר זה היה עני! השגחיי ובדר, נס. יצא הדבר' ויע� לב� ובתואל ויאמרו מה) נ(

וא כ! הוא כולו השגחיי ולא כדבר התלוי במזל , ל"שנזדמ! שתצא רבקה ושתשקה הגמלי כנ
כ הג שלא "א, תבהשגחה מיוחד' כי אי! הבחירה שלטת נגד פעולת ה, י הבחירה"שלפעמי ישונה ע
וממילא לא נוכל ג לדבר טוב כי אנו , כי מוכרחי אנו לזה, לא נוכל לדבר רע, ז"היינו מסכימי ע

ומהראוי היה שיענה בתואל שהוא האב שתלוי ברצונו לקבל קדושי בתו , מוכרחי לזה לא בחיריי
, מספר רבותא, י ההשגחה"עכי דבר זה נגמר , אבל כפי דברו שאי! תלוי בדעתו כלל, ולאמר ה! או לאו

ז היה בזה ג רמאות "ובכ, ז האמי! בדבר הזה"בכ, שג לב! שהיה שואל בתרפי ולא היה מאמי!
, צ דעתנו כלל"ואמרו לו הנה רבקה לפני, שא, שלכ! הקדי לב! לענות קוד בתואל, כמו שיתבאר

טת  שאי! יד אנוש שלי דברו ופקודתו"ל שנעשה ע"ר', מאחר שדבר ה, והסכימו שהוא יקח אותה
 :לשנות דבר

 

 ב "מסכת מועד קטן דף יח ע
 מ!. לאיש אשה' מה הכתובי ומ! הנביאי ומ! התורה מ!: אצטרובילי ב! ראוב! רבי משו רב אמר הכי

 שופטי( דכתיב 5 הנביאי מ!, הדבר יצא' מה ויאמרו ובתואל לב! ויע! )ד"כ בראשית( דכתיב 5 התורה
 אשה' ומה אבות נחלת והו! בית )ט"י משלי( דכתיב 5 הכתובי מ!. היא' מה כי ידעו לא ואמו ואביו )ד"י

 . משכלת
 

  פרשה ס -בראשית רבה 
 מהר יצחק בר חנינא' ר בש נחמיה בר יהושע רבי, יצא מהיכ! הדבר יצא' מה ויאמרו ובתואל לב! ויע! ]י[

 . 'ה דבר רכאש אדוני, לב! אשה ותהי יצא מהיכ! אמרי ורבנ!, יצא המוריה
 

  פרשת חי שרה -ספר קדושת לוי 
הכנעה מביא עצבות שאי! בידו לעשות כרצונו וכחפצו מחמת ההכנעה , הכלל.  יצחק לשוח בשדהויצא

א, כשאד עובד את הבורא ברו, הוא ומכניע את עצמו בפני הבורא ברו, , שמכניע את עצמו בפני חבירו
וזהו מרומז בפסוק ויצא . חהלא שורה עליו ששו! ושמהוא אז הוא דבוק עצמו במקור השמחה אז ממי

רצה , בשדה. לשו! הכנעה, ושוח. כי יצחק לשו! שמחה, רצה לומר אימתי יצא שמחה, יצחק לשוח בשדה
ויצא ,  יבוארעוד :כי שדה מכונה להקדושה וכשהכנעה הוא בפני הקדושה מזה יצא ששו! ושמחה, לומר

ראה שלא כמדת הקדוש ברו, .) פסחי קיט(ל "ל פי מאמר חכמינו זיבואר ע. יצחק לשוח בשדה לפנות ערב
מדת בשר וד מנצחי! אותו והוא עצב מדת הקדוש ברו, הוא מנצחי! אותו והוא , הוא מדת בשר וד

והנה . הקדוש ברו, הוא גוזר גזירה וצדיקי מבטלי!) ב"מועד קט! טז ע(ל "דהיינו כמאמר חכמינו ז, שמח
וכאשר הקדוש ברו, הוא מנהג עולמו , ביכול מנהג עולמו כרצונו כביכול הוא לעצמוכשהקדוש ברו, הוא כ

בראשית (ל "וזהו שרמזו חכמינו ז. כרצו! הצדיקי כביכול הקדוש ברו, הוא נוטה עצמו לרצו! הצדיקי
כלומר שירד לעשות כרצו! , על הר סיני' רירד ה) כ, שמות יט(וזהו שנאמר . שכינה בתחתוני) רבה יט

הוא לשו! שמחה , יצחק, וזהו ויצא יצחק לשוח בשדה', וזהו התענוג שלו כאשר מנצחי! אותו כו, הצדיקי
רצה לומר לרצו! הצדיקי הנקראי שדה , בשדה. לשו! ירידה למטה, שוח. שזה הוא שמחה לפניו יתבר,

על ידי זה מבטלי! , ות ערבכי הדיני! נקראי! ערב וזהו לפנ, כי מזה בא הביטול דיני!, לפנות ערב. 'כוחקל ו
 . הדיני!
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