
                                                                                                                                      

 

 

 

 

ָרְתָך ִלי"א.  ב ִמְכָרה ַכיֹום ֶאת ְבכֹּ ֹּאֶמר ַיֲעקֹּ  "ַוי
ב ִמְכָרה ַכיֹום ֶאת ְבכֹּ " ֹּאֶמר ַיֲעקֹּ ב ָנַתן ְלֵעָשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִשיםַוי נראה לבאר, על פי מה שדרש רבי עקיבא על  ;"ָרְתָך ִלי... ְוַיֲעקֹּ

ירושלמי )'מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם אינם חוזרים'  (דברים כט,כז)הפסוק: "וישליכם אל ארץ אחרת כהיום הזה" 

 ה עולמית,ם שהולך ואינו חוזר, כך תהיה המכיר. ולזה אמר: מכרה כ'יום', כמו יו(סהנדרין י, ה

מדוע נתן יעקב לעשו לחם ונזיד עדשים, הלא עשו ביקש ממנו  בלי אפשרות של חזרה וחרטה... בכך יתבאר גם פלא נוסף,

 לרשע גם לחם, דבר שלא התבקש כלל.רק את האדום אדום הזה, עדשים בלבד, על מה ולמה הוסיף יעקב ונתן 

 תו ותאוותו הנוראה למאכל העדשים,כדי להבטיח את חלות המכירה בוודאות. כי עשו, מרוב להיטואלא שאף זה היה 

 את הבכורה, היה אנוס מחמת החולי,אחזו מחלת ה'בולמוס'. בשל כך חשש יעקב שמא יטען עשו כי בשעה שמכר 

 הביא לו את נזיד העדשים,כדי להסיר ממנו את החולי, ורק אחר כך מילא את מבוקשו ו לכן נתן לו בראשונה לחם,

 (חי-בן איש)ה                                                              תמורת הבכורה שמכר לו בדעה צלולה ומיושבת...                
 

ֵעי ְגָרר"ב.   "ַוַיְחְפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַבָנַחל ַוִיְמְצאּו ָשם ְבֵאר... ַוָיִריבּו רֹּ
ר ְבֵאר ַאֶחֶרת ַוַיְעֵתק ִמָשם... ָעֶליהָ -ַוָיִריבּו ַגם ַוַיְחְפרּו ְבֵאר ַאֶחֶרת"ובהמשך:  ֹּא ָרבּו ַוַיְחפֹּ הרי לנו כי בבאר הראשונה  ";ָעֶליהָ  ְול

ר והשניה רבו, ואילו על באר השלישית לא רבו. לכאורה לא מובן ההבדל. גם יש לדקדק הבדל הלשון בחפירת הבא

 שונות שכתוב ויחפרו, בלשון רבים?השלישית: כאן כתוב ויחפור באר אחרת, הלשון יחיד, לעומת שתי הבארות הרא

בכדי להבין את העניין, עלינו להבחין כי הבאר הראשונה והשנית נחפרו בנחל, ורק בנוגע לבאר השלישית הדגישה התורה: 

 ך לבאר הראשונה. נוכל להסיק מכך,ה נחפרה ג"כ בנחל הסמואם כן, את הבאר השניי" ויעתק משם ויחפור באר אחרת"

משהעתיק  משם את מקום החפירה, שוב לא היה מקום לריב עליה.  כי סיבת המריבה אכן שייכת למיקום החפירות, וממילא,

את את מהות המריבה נסביר כך: טענת רועי גרר היתה, מכיוון שהם חפרו את הנחל עצמו, כך שעבדי יצחק אשר חפרו 

הבאר באותו המקום, הרוויחו כי על ידי חפירה מועטת כבר נבעו ממנו מים, לכן טענו הללו כי  להם ישנה "שותפות" בבאר 

ה לבאר שחפרו עבור יצחק. זו היתה המריבה על הבאר הראשונה. הועיל - ה"נחל" חפירת - הזאת, שהרי המלאכה שלהם

בנחל, שהוא מקום נוח לחפירת בארות. בכל -כדי לפתור את המחלוקת, חפרו עבדי יצחק באר אחרת, אם כי באותו מיקום

 זאת חשבו למנוע את המשך המריבה מסיבה פשוטה: הלא עיקר הטענה היתה כי בעצם גם רועי גרר "שותפים" בבאר,

אך עכשיו שעזבו את הבאר וחפרו מיד באר אחרת, הרי יש כבר שותפות צודקת: הבאר הראשונה תשמש את רועי גרר, 

 גרר. הם אכן ייעשו שותפים מלאים.טענתם של רועי -והבאר השנית את עבדי יצחק. כלומר, היענות גמורה לתביעתם

כיוון שלא רצו להתחלק שניהם בבאר אחת  באר פרטית, הזאת של החזקת אם כי עבדי יצחק בחרו לקיים את החלוקה בצורה

ממש. אולם רועי גרר רבו גם עליה. אלימים אלו התעקשו בתביעתם לקבל את זכות ה'שליטה' על כל בארות שבשטח. 

 צחק להעתיק לגמרי את מיקום הבאר.כלומר, לקבל שותפות ממשית בשני הבארות גם יחד. בשלב זה החליט י

פה לרועי גרר, לטעון טענות משונות -ם במקום גבוה שלא היתה בו חפירה מעולם. כך לא יהיה עוד פתחוןלא עוד בנחל, כי א

של שותפות. ואכן בבאר השלישית לא רבו, כמפורש בתורה. בזה יובן לנו גם הבדל הלשון: בבאר הראשונה והשנית כתוב 

מוז כי חפירות הבאר הזאת היתה כל כולה של יצחק "ויחפרו", ואילו בבאר השלישי כתוב "ויחפור", בלשון יחיד, בא לר

כעת הובן  בלבד, שלא כבארות הראשונות שהיתה בהן חפירה מוקדמת של אנשי גרר. כאן מדובר בחפירת 'נטו' של יצחק.

 (אדרת אליהו)                                              לנו גם מהות המריבה, צדדי הוויכוח, ופתרונו של יצחק.                         

 עורך: חיים שרעבני             
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 בת שמחה )סטלה(לעילוי נשמת אסתר 
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 "כל שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו לימדו לסטות" .א

 "שי את מוחך ומשרה עליו שלווהאין דבר משחרר יותר מן השמחה, היא מוציאה לחפ" .ב

 "אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום" .ג


