בעזרת השם יתברך
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לקטנו מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,זוהר
הקדוש תיקונים וספרי הראשונים ,ומספרי מוסר וספרי ח"ן
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עיה"ק צפת תובב"א
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כלי יקר על בראשית פרק כד פסוק יד

כלה שעיניה יפות כל גופה
אין צריך בדיקה

אותה הוכחת לעבדך ליצחק .פירש"י ראויה היא לו שתהא גומלת
חסדים .סמך פרשה זו לפרשת עפרון החתי כי גם הוא היה מזרע כנען
שנאמר וכנען ילד את צידון בכורו ואת חת ,ועפרון היה רע עין על כן צוה
להרחיק הכנענים שהם בעלי עין הרע ,כי הכסף יענה ויעיד על הכל ,וכל אהם
ניכר בכיסו אם זך וישר פעלו ואין לך מצרף וכור הבחינה על האדם כי אם
הכסף והזהב ,וכן אמר שלמה )משלי יז ג( מצרף לכסף וכור לזהב ,כי הרוצה
לצרף האדם ולבחנו ילך אל הכסף ויראה מה טיבו ,וכן כור להבחין בו האדם,
ילך לזהב ויראה איך האדם מתנהג בו ,כי אם יעמוד בצדקתו בעסק ממון ,בכל
תושיה יתגלה כי שלם הוא וכן להפך .ומכאן למד אליעזר שלא בדק את
רבקה כי אם במדה זו אם יש לה עין טובה וגומלת חסדים ,לכך אמר אני לא
אתבע ממנה כ"א שתתן לי לשתות ,והיה אם תשיב לי שתה וגם גמליך
1

אשקה אז בודאי היא בעלת גמילות חסדים שתתן לי יותר ממה שאני שואל,
ואם כן אותה הוכחת לעבדך ליצחק ,כי כל ביתו לבוש בגדי ישע לבריות:
ועל צד הרמז הזכיר גמליך ,לשון גמילות חסד קרוב ללשון גמליך וכן
דרשו רז"ל )תנחומא שמיני ח (.את הגמל זו בבל שנאמר )תהלים קלז ח( את
גמולך שגמלת לנו ,ורצה בזה אם היא תוסיף לומר וגם גמליך אשקה סימנא
מילתא היא ,שכל כך היא אוהבת מדת הגמילות חסד עד אשר היא אוהבת כל
הנקרא בשם מדה זו ,כי זה דבר טבעי .ורז"ל דרשו )חולין סג (.את החסידה
שעושה חסידות עם חברותיה ,ע"כ אין רחוק לפרש גם כן מלת גמל ,כי אולי
טבעו לגמול חסד זה לזה ,על כן תוסיף בהם אהבה באמרה וגם גמליך אשקה,
כי כל זה סימן שהיא אוהבת מדת הגמילות חסד .ורז"ל אמרו )תענית

כד (.כל כלה שעיניה יפות כל גופה אין צריך בדיקה .וזה
דבר שהחוש מכחיש כי כמה מכוערות בעולם שעיניהן
יפות .ועוד קשה מה ראו חז"ל על ככה ליתן עצה לבדוק
אחר יופי חיצוני זה והלא שקר החן והבל היופי ,אלא ודאי
שנתנו עצה לבדוק אחר מעשיה וזאת העצה היעוצה
שיבדוק אם היא בעלת עין יפה וגומלת חסדים ,כי אם
עיניה יפות בבריות ,אז היא בלי ספק שלימה בכל המדות,
ולמדו רז"ל מן אליעזר שלא בדק את רבקה כי אם במדה
זו כי מדה זו בנין אב על כל המדות:

ובדרך פשוטו נראה ,שלקח לו אליעזר סימן זה לומר ,אני אשאל ממנה
כי אם הטי נא כדך ואשתה ,ולא אזכור לה הגמלים ולא אבקש עליהם ,ואם
היא תשיב אמריה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ותהיה חסה על הגמלים
יותר ממני ,ודאי רוח אלהים דבר בה שהגמלים יהיו שלה כשישא אותה
יצחק ,ועל כן היא חסה על הגמלים יותר ממני כי אינם שלי ולסוף יהיו שלה
וחסה עליהם כי יהיו ממונה ,ומה שאמר החריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם
לא כי יש לך אדם מבטיח ואינו עושה ומתהלל במתת שקר ,על כן לא היה
בטוח בסימן זה עד אם כלו לשתות אז סמך על הסימן ונתן לה הנזם
והצמידים:
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