
"והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק 
ובה אדע כי עשית חסד עם אדני"

אברהם שולח את אליעזר עבדו לחפש כלה ליצחק. אליעזר יוצא לדרך ומבקש סימן: אני אבקש לשתות; אם היא 
תציע להשקות גם את הגמלים – אדע שזו הכלה ליצחק. ונחלקו המפרשים בדבר הסימן שנתן אליעזר: האם מדובר 
בבקשה לאות, כלומר אם הנערה תפעל כך הרי שזה רמז משמיים שהיא "מסומנת", או שמדובר במבחן לאיכויות 

של אותה הנערה?

הפירוש האחרון, כי מדובר במבחן לאופיה של הנערה, מסתדר יותר עם המשך הפסוקים: "ותמלא כדה ותעל" - 
מפרש רד"ק שהמים עלו לקראתה, נעשה לה נס. אליעזר לא הסתפק בנס גלוי והמתין לראות האם היא עומדת 
בתנאי שהציב )וגם אחרי שענתה כפי שרצה, אומרת התורה: והאיש משתאה לה, מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו 

אם לא(. לכאורה, אם הנערה בעלת נסים ונתנה לו את הסימן שביקש מה עוד יש לבחון?

אלא שהסימן היה מבחן אופי ולא בקשה לאות, ובכל מקרה לא סמך על נס גלוי שנעשה לה אלא חיפש אחר מידותיה. 
כלאחר יד, מלמדת התורה את היחס הראוי לבעלי מופתים, גם בימינו: בחינת האופי והמידות בלבד.

"מ-ה' יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך, קח ולך"

וגם  בהמשך, מתאר אליעזר ללבן ובתואל את קורותיו ואת התנאי שעשה: אני אבקש מים, אם היא תענה "שתה 
גמליך אשקה" – זו האישה הנכונה ליצחק. "ואכן כך קרה", הוא מספר להם. והם עונים – "מאת ה' יצא הדבר". 

אולם הדברים לא התרחשו בדיוק כפי שאליעזר שאל, ותיאר ללבן ובתואל; אליעזר ביקש שהיא תענה "שתה וגם 
כלו  אם  עד  אשאב  לגמליך  "גם  שוב:  ענתה  לשתות  שסיים  אחרי  אדוני".  "שתה  ענתה  היא  אך  אשקה",  לגמליך 

לשתות". מה ההבדל בין שאלת אליעזר לבין ההתרחשות בפועל?

תשובה אחת, רצתה רבקה למנוע ממנו חוסר נוחות, שאם היתה אומרת לו "שתה וגם לגמליך אשקה", היה ממהר 
לשתות בשביל שלא לעכב אותה. תשובה אחרת, שלא רצתה רבקה לצרף אותו ואת גמליו לאותו משפט – קודם 
– הוא הציג כאילו התרחש בדיוק מה  כן אדאג לגמלים. אליעזר תיאר להם התרחשות שונה  תשתה אתה, אחרי 
שביקש למרות שתשובת רבקה היתה שונה מעט. עבור אליעזר, השוני בתשובת רבקה לא הפריע, הוא לא "ניחש" 
אלא בחן אותה: אם היא תענה כך, היא ראויה ליצחק. רבקה עמדה במבחן מעל לציפיות ואליעזר עמד משתאה. 
אולם ללבן ובתואל הוא הציג תמונה אחרת – וכי מה מבחן אופי רלוונטי אליהם? אלו עובדי עבודה זרה; לכן סיפר 
להם שניחש וניחושו התקיים. כיוון שפתח בברכת ה' )"ו-ה' ברך את אדוני"( ענו לו לבן ובתואל – "מ-ה' יצא הדבר".

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:22 הדלקת נרות 
16:35 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:15 ערבית  
17:17 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת חיי שרה  
בס"ד | שקיעה: 16:42 | צאת הכוכבים: 17:00 | כה מרחשון התשפ"ג | מוקדש לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

GMC shul presents a talk 

for women on aging and 

the time of change | Please 
sign up to reserve a seat | 
10 shekel symbolic entry 

fee | November 27 at 7 pm 

1 Shitilei zeitim street 

Ganei Modiin. 

Talk will be in English

הודעות


