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 תשע"ט כסלו                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                        "והאבן גדולה על פי הבאר" 

       ויצאפרשת ל
 
 :כ"ט, י בראשית .1
ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת "

ייגש יעקב ויגל את האבן מעל פי צאן לבן אחי אמו ו
 ."הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו

 :ח' ,כ"טבראשית  .2
ֹּא נּוַכל," ֹּאְמרּו, ל ר ֵיָאְספּו ָכל ַוי ָהֲעָדִרים, ְוָגְללּו -ַעד ֲאשֶׁ

ת ֹּאן-אֶׁ ן ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר; ְוִהְשִקינּו, ַהצ בֶׁ  ."ָהאֶׁ
 ב: ט "כבראשית לרד"ק  .3

להשקות שם מים אחרים לפי שלא היו  –והאבן גדולה 
צאן אנשי העיר, שמו אבן גדולה על פי הבאר, כדי שלא 
יוכלו להשקות אלא בהיותם יחד, וישקו זה אחר זה. 

ו ואם ישקו זה לבדו וזה לבדו, ישאב כל אחד לנפש
ארים בשוקת ילכו לבטלה ויישפך עד שלא יבא והנש

א אחרי לא ישקה מהם הב ,האחר. ואפילו יהיו בשוקת
ים שעה או שתים. כי לא ישתו ון שעמדו שאובכן, כי

הצאן לרצונם כן, אלא השאובים לשעתם. לפיכך שמו 
אבן גדולה על פי הבאר שלא יוכלו להסיעה עד שיהיו 

 יחד כל אנשי העיר
 :סמטלחנן אהרב  .4

וים המים באזורי מרעה שאינם משופעים בהם, מהו
שי העיר. השימוש בהם יך לאנם אוצר יקר השיזורמי

אנשי העיר ולעדריהם, ואף חופשי, אלא הוא נועד ל אינו
הללו אינם משתמשים בהם אלא בחלוקה הוגנת ותוך 
פיקוח הדדי. האבן הכבדה שימשה מעין מנעול לבאר, 
המונע שימוש שאינו מבוקר במימיה. כובדה של האבן 

ת הם יוכלו להשקוכל רועי העיר  הבטיח שרק בהיאסף
יש אינו חורג ממכסת את עדריהם, תוך פיקוח הדדי שא

 .ם המגיעה לוהמי
ז' מביא את דברי מדרש ט "כ בראשיתלרש"י  .5

 בראשית רבה ע יא: 
לפי שראה אותם רובצים, כסבור  –הן עוד היום גדול "

רעו עוד, אמר שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא י
ם גדול, כלומר אם שכירים אתם לא הם: הן עוד היול

ף על פי כן שלכם א הבהמות ואםשלמתם פעולת היום, 
 "'לא עת היאסף המקנה וגו

 :(כטבראשית  להפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ) .6
"ויאמר הן עוד היום גדול. אמר להם: אם שומרי שכר 

רעות את הצאן, וחייבים אתם ל אתם, הן עוד היום גדול
יכן ואם שלכם אתם רועים, לא עת היאסף המקנה, מ

ר שלא כהוגן, ב שהולך למקום אחד ורואה דבלאדם חשו
  אל יאמר שלום עלי נפשי".שצריך למנעם ו

 :זכ"ט לבראשית ספורנו  .7
   - ... השקו הצאן ולכו רעו הן עוד היום גדול

 נוכרים.הצדיק ימאס את העוול גם כן אל ה 
 :  רב יהודה ברנדסה .8

חפירת הבארות היא דרך של האחזות במקום. גזילת 
הבאר או סתימתה היא חלק ממאבק על ההאחזות 
בקרקע, והשתלטות על באר על ידי גזילתה או סתימתה 

הקודמים שישבו סביבה ים משמעה גירוש המתיישב
גם אברהם וגם יצחק עסקו בחפירת בארות, ממקומם. 

נאחזו נאבקו עליהן עם הפלשתים, ובסופו של דבר 
 .בארץ והתיישבו בה, ליד הבאר

 : כה כאבראשית  .9
'והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר 

 .גזלו עבדי אבימלך'
 :שמות כ"ג ט .10

ֹּא ִתְלָחץ    ְוֵגר ל
 :לד-לג, ט"יויקרא  .11
ְזָרח-ְוִכי ֹּא תֹונּו אֹּתֹו, ְכאֶׁ ם ל ם  ָיגּור ִאְתָך ֵגר ְבַאְרְצכֶׁ ִמכֶׁ

ם ַהגֵ  ם ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָךִיְהיֶׁה ָלכֶׁ   ר ַהָגר ִאְתכֶׁ
 :י, י"ח דברים .12

ם ְוִשְמָלה חֶׁ ת לֹו לֶׁ  ְואֵֹּהב ֵגר ָלתֶׁ
  :יט -:יח'דברים י .13

ת ם אֶׁ  .  ַהֵגר-ַוֲאַהְבתֶׁ
 :ב יח בראשית .14
  "ַוִיָשא ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ְשֹלָשה ֲאָנִשים"
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 :ב ח"יבראשית  .15
לִלְקָראָתם ִמפֶׁ  ַוָיָרץ"   "ַתח ָהאֹּהֶׁ

 : כ-בראשית כ"ד יז .16
ר, ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט יז ֹּאמֶׁ ד, ִלְקָראָתּה; ַוי בֶׁ ַמִים -ַוָיָרץ ָהעֶׁ

ר, ְשֵת  יח  .ִמַכֵדְך ֹּאמֶׁ ד ַכָדּה ַעלַות ִני; ַוְתַמֵהר, ַותֹּרֶׁ -ה ֲאדֹּ
ר, ַגם ִלגְ , ַוְתַכל יט  .ַוַתְשֵקהּו--ָיָדּה ֹּאמֶׁ יָך ְלַהְשקֹּתֹו; ַות ַמלֶׁ

ְשָאב, ַעד ִאם ל כ  .ִכלּו, ִלְשתֹּת-אֶׁ -ַוְתַמֵהר, ַוְתַער ַכָדּה אֶׁ
ת,  לַהשֹּקֶׁ -ַהְבֵאר, ִלְשאֹּב; ַוִתְשַאב, ְלָכל-ַוָתָרץ עֹוד אֶׁ

  .ְגַמָליו
הרב עמיטל זצ"ל בשיחה שנאמרה בסעודה שלישית  .17

 ה:שרה תש"נ -יישל שבת פרשת ח
 נתקלים בה אצל רבקה היא,התכונה הראשונה שאנו 

בראשית ) כמובן, מידת החסד, שבה בוחן אותה אליעזר
והיה הנעָר אשר אֹּמר אליה הטי נא כדך : "ד, יד(כ

כחת הֹּ  ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אֹּתה
  .לעבדך ליצחק

הכתוב מקפיד להדגיש את חשיבותה של תכונה זו: כבר 
דברים, הבחין בראותו את רבקה, עוד בטרם פנה אליה ב

ה טֹּבת מראה מאד" )שם, טז(; אך אליעזר כי "הנעָר 
הוא חיפש אישה  -הוא לא התעניין בתכונה זו כלל 

 .שגומלת חסדים, וכזאת מצא
גיש את הדבר בעמדו הדרש"י על אתר מוסיף לבאר ול

על המקום המרכזי שתפסה גמילות החסד בבית 
 ראויה היא לו שתהא גומלת -אֹּתה הֹּכחת  :אברהם

 .של אברהםחסדים וכדאי היא ליכנס בביתו 


