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 למשל ולשנינה

 

ְך ָאֹנִכי רֶּ דֶּ ִני בַּ ית השם ָנחַּ י בֵּ  .ֲאֹדִני ֲאחֵּ

 )מדרש רבה(. אדוני אחי בית' ה נחני שבדרך, יודע הייתי לפני הדרך שקפצה ממה

 

 וכי בגלל שקפצה לו הדרך, בהכרח הוא שגם נס זה יארע עמו, ותזדמן לו רבקה?

 ראש ישיבה חשוב ביקש מר' אריה, יהודי חם מאחד מיישובי הדרום, כי יאות לסוע
 לארה"ב, לאסוף שם תרומות שהצטברו לטובת הישיבה.

ר' אריה שמעודו לא יצא מתחומי הארץ, ולא ידע אף לא מילה אחת באנגלית, לא ידע 
 לשית עצה בנפשו.

שח לו ראש הישיבה, כי לא תהיה כל בעיה בנדון. יטול עמו פתקים עליהם רשומים 
 כבר יביאו למחוז חפצו. -ג הנה -שמותיהם וכתובותיהם של התורמים, וה'דרייבר' 

 הנהג האם הגענו לכתובת הנכונה"?הן לא אדע לשאול את אולם, שאל ר' אריה, "

צחק ראש הישיבה, "אין צורך לשאול. ברגע ובמקום בו יעצור הנהג, הוא המקום 
 אותו הנך צריך. כי הנהג לא יעצור טרם תגיעו לכתובת הרשומה!".

 יעזר.מסיפור זה נוכל להבין את טענת אל

כך מחשב אליעזר ואומר לעצמו: אילו הייתי הולך כשאר אנשים בדרך, שבועות 
 וימים, אכן לא אוכל לדעת האם הגעתי למקום בו תזדמן לי רבקה.

"אולם, הלא היתה לי קפיצת הדרך, ומדוע נעצרתי דווקא במקום זה?! אלא אות 
 וסימן הוא כי נחני השם בית אחי אדוני".

שזווגו צמידים על ידיה, עוד טרם שאל לשמה, שכן היה לבו בטוח כיון שכך, שם את ה
 של יצחק הזדמן לו.

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 חסד לשם חסד

ם יך   ג ַּ ל ֶּ ב ִלְגמַּ א  ְ ש    אֶּ
ד ו   ִאם עַּ ל  ֹּת כ ִ ת  ְ   ִלש 

היו שם אליעזר והאנשים 
אשר אתו, ורבקה ילדה בת 
, שלש שנים בסך הכל

ועליה להשקות עשרה 
גמלים, וגמל שותה מים 
 לשלשים יום.

ולא היה אחד שהציע לה 
את עזרתו, ואף לא אחד 
מהם אמר "די לך אנו 

אליעזר מסוגלים בעצמנו". 
 מחריש לה.

ורבקה אומרת "עד אם כילו 
 לשתות".

כי חסד אינו משום שהלה 
זאת, אלא משום שאני צריך 

אני צריך  חסד.רוצה לגמול 
  .את החסד'

 

 

 

 שואל כעניין ומשיב כהלכה

 /http://bishvil.co.il !לפחות חמשה הבדלים, בין מעשה אליעזר ורבקה בפועל, לבין הסיפור שמספר אליעזר ללבן ובתואל מצא
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