
 ג"פתש   דברים רוחשים ליד הבאר –  ויצאפרשת 
 

 3מתוך    1עמ'  

 

 דברים רוחשים ליד הבאר 

ר ַהִהוא ַיְשקּו הָּׂ  ֶליהָּׂ ִכי ִמן ַהְבאֵּ י צֹאן ֹרְבִצים עָּׂ ה ֶעְדרֵּ ם ְשֹלשָּׂ ה שָּׂ ֶדה ְוִהנֵּ ר ַבשָּׂ ה ְבאֵּ ה  ַוַיְרא ְוִהנֵּ ֶאֶבן ְגֹדלָּׂ ִרים ְוהָּׂ ֲעדָּׂ

ר: ַעל  ַעל ִפי ַהְבאֵּ ֶאֶבן מֵּ ֲללּו ֶאת הָּׂ ִרים ְוגָּׂ ֲעדָּׂ ל הָּׂ ה כָּׂ מָּׂ ֶאֶבן ַעל ִפי    ְוֶנֶאְספּו שָּׂ ִשיבּו ֶאת הָּׂ ר ְוִהְשקּו ֶאת ַהצֹאן ְוהֵּ ִפי ַהְבאֵּ

ּה:   ר ִלְמֹקמָּׂ ה ִהוא:...  ַהְבאֵּ ִביהָּׂ ִכי ֹרעָּׂ ה ִעם ַהצֹאן ֲאֶשר ְלאָּׂ אָּׂ ל בָּׂ חֵּ ם ְורָּׂ ר ִעמָּׂ ה ַיֲעֹקב ֶאת    עֹוֶדנּו ְמַדבֵּ אָּׂ ַוְיִהי ַכֲאֶשר רָּׂ

 ֹ ן ֲאִחי ִאמֹו ְוֶאת צ בָּׂ ל ַבת לָּׂ חֵּ ן ֲאִחי  רָּׂ בָּׂ ַוַיְשְק ֶאת צֹאן לָּׂ ר  ַעל ִפי ַהְבאֵּ ֶאֶבן מֵּ ַויֶָּׂגל ֶאת הָּׂ ַוִיַגש ַיֲעֹקב  ן ֲאִחי ִאמֹו  בָּׂ אן לָּׂ

ְבְך:  ִאמֹו: א ֶאת ֹקלֹו ַויֵּ ל ַוִישָּׂ חֵּ  1(. יא- טג,  - ב  בראשית כט)  ַוִיַשק ַיֲעֹקב ְלרָּׂ

 זיווגים ליד הבארשלושה  –  סימן לב א פרשה רבה שמות

  יצחק :  הבאר  מן  םזיווגיה  להם  נזדווגושלושה  .  אבות  דרך  קלט  -  (טו  ב  שמות)  "הבאר  על  וישב  מדין  רץבא  וישב"

  לאליעזר רבקה שנזדמנה  ועוד(, סב  כד בראשית) "איור   לחי  באר מבוא בא ויצחק ":  בוכת  ביצחק. ומשה  ויעקב

 2. "ארבה  לע וישב" – משה(. כט בראשית ) "בשדה באר והנה וירא" – יעקב . למעין

 לחי רואי באר   –פרשת לך לך יד -יג זטבראשית 

י: י רֹּאִּ י ַאֲחרֵׁ יתִּ י ָאְמָרה ֲהַגם ֲהֹלם ָראִּ י כִּ ל ֳראִּ ֶליָה ַאָתה אֵׁ ר אֵׁ ם ה' ַהדֹּבֵׁ ְקָרא שֵׁ י    ַותִּ ר ַלַחי רֹּאִּ ר ְבאֵׁ ן ָקָרא ַלְבאֵׁ ַעל כֵׁ

ין בָ  ש ּובֵׁ ין ָקדֵׁ ה בֵׁ נֵׁ  3ֶרד: הִּ

 שבעבאר  – פרשת ויראלא -כא לבראשית 

ֹּאת: ר ַהז י ֶאת ַהְבאֵׁ י ָחַפְרתִּ ָדה כִּ י ְלעֵׁ ְהֶיה לִּ י ַבֲעבּור תִּ ָידִּ ַקח מִּ י ֶאת ֶשַבע ְכָבשֹּת תִּ ֹּאֶמר כִּ ן ָקָרא ַלָמקֹום ַההּוא    ַוי ַעל כֵׁ

יֶהם: ְשְבעּו ְשנֵׁ י ָשם נִּ ר ָשַבע כִּ  4ְבאֵׁ

 ה ליד הבאר רבקאליעזר וש גמפ –פרשת חיי שרה פרק כד בראשית 

את ַהשֲֹּאבֹּת:  ת צֵׁ ת ֶעֶרב ְלעֵׁ ם ְלעֵׁ ר ַהָמיִּ יר ֶאל ְבאֵׁ חּוץ ָלעִּ ים מִּ ְך ַהְגַמלִּ ְבָקה  ... ַוַיְברֵׁ ה רִּ נֵׁ ר ְוהִּ ָלה ְלַדבֵׁ י הּוא ֶטֶרם כִּ ַוְיהִּ

את   ַוָתַעל:  ...יֹּצֵׁ ַכָדּה  א  ַוְתַמלֵׁ ָהַעְיָנה  ֶרד  וַ   ַותֵׁ ְקָראָתּה  ָהֶעֶבד לִּ ֹּ ַוָיָרץ  ַמיִּ י ְמַעט  י ָנא  ינִּ יאִּ ַהְגמִּ ְך:אֶמר  ַכדֵׁ ַוְתַכל  ...  ם מִּ

ְגַמֶליָך ֹּאֶמר ַגם לִּ ְשתֹּת:ְלַהְשקֹּתֹו ַות לּו לִּ ם כִּ ְשאֹּב     ֶאְשָאב ַעד אִּ ר לִּ ר ַוְתַער ַכָדּה ֶאל ַהשֶֹּקת ַוָתָרץ עֹוד ֶאל ַהְבאֵׁ ַוְתַמהֵׁ

ְשַאב ְלָכל  5ְגַמָליו:   ַותִּ

 
  ו עוד יגיע המפגש של ריאחו   ורבקה  (אליעזרעבד אברהם )דם לו מפגש  אין זה המפגש הראשון וגם לא האחרון ליד הבאר. כבר ק  1

, חדשות ואירועים. זה 'ספר  וסיפורים   ם בנות יתרו. סביב באר המים מתרחשים דברים. זה המקום, בימים ההם, של מפגשיםמשה ע 
נים  בו נפגשים אנשי המקום בינם לבין עצמם ובו מופיעות גם 'פ  , או סיפור הפנים האמיתי ולא המדומה  (Facebook)הפנים'  

 ירים עוד מפגשים ליד הבאר?נו מכמקום. האם ארים הנקלעים לחדשות' של ז
ת ויצא וכלה במשה בפרשת שמות.  רך יעקב בפרשד,  חיי שרה  , מיצחק בפרשתמקום מפגש היוצר זיווגים ושידוכיםהם    הבאר והמעין  2

מים  דרש, אולי בשל ההבאר; ועל דרך הבפשטות, משום שלשם מגיעים כולם ובהם נערות המקום שתפקידן היה לשאוב מים מן  
י גם הפוך, על דרך הצורך להתאמץ ולדלות מים וכבר קשרו חז"ל קושי זה לקריעת ים  ואול  ;ורמים ונותנים חיות לכלים וז שנובע
מפגשים ננסה להפליג אל  פתחנו בבאר של פרשת השבוע, אך  (.  בפרשת חיי שרה  זיווגו של אדם, ראו דברינו  גמרא סוטה ב ע"א סוף )

 . נוספים שיש במקרא סביב הבארוהתרחשויות 
דווקא פרידה    שלכאורה מסמלתרא  של מלחמת סדום )בראשית יד(, זו הבאר הראשונה הנזכרת במקאם נתעלם מבארות החמר    3

המפגש הראשון של יצחק  ר זו לשני אזכורים נוספים במקרא הקשורים ביצחק. האחד, בעת  זכתה באו וקרבה.    פגישה  וריחוק ולא
י  : "פרק כדבעם רבקה, ככתוב   ַלְכנָּה ַאֲחרֵּ ה ַעל ַהְגַמִלים ַותֵּ ה ְוַנֲעֹרֶתיהָּ ַוִתְרַכְבנָּ ם ִרְבקָּ קָּ ֶעבֶ ַותָּ ִאיׁש ַוִיַקח הָּ ה ַויֵּ הָּ ק  ְויִ   ְך: לַ ד ֶאת ִרְבקָּ ְצחָּ

ב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב ר ַלַחי ֹרִאי ְוהּוא יֹוׁשֵּ א ִמבֹוא ְבאֵּ שגורש מבית    יצחק בבאר לחי רואי מקום מושבו של ישמעאל אחיו". מה עושה  בָּ
".  : ראה בעלבוניל הבאר ואמרה לחי העולמיםהלך להביא את הגר, אותה שישבה ע: "בראשית רבה ס יד  אברהם? מסביר מדרש

האזכור השלישי הוא בסוף פרשת חיי שרה כאשר יצחק קטורה היא הגר. רה בשני זיווגים: יצחק ורבקה, אברהם והבאר קשוהרי ש
ֶרְך ֱאֹלִהים אֶ : "אברהם, ככתוב  לאחר פטירת  באר לחי רואימתיישב ב ם ַוְיבָּ הָּ י מֹות ַאְברָּ ר  ק ְבנֹו ַויֵֶּׁשב ִיצְ ת ִיְצחָּ ַוְיִהי ַאֲחרֵּ ק ִעם ְבאֵּ חָּ

אי.  ם באר לחי ר וישב יצחק ע ומספר: "כה יא  מדרש אגדה )בובר( בראשית  מה מעשיו של יצחק בבאר לחי רואי כעת? בא    ".ֹרִאיַלַחי  
נה  ". הבאר מסמלת גם את הקשר של אדם עם אשת אביו )שאיישב עם הגר אלמנת אביו שאמרה באר לחי ראי לחיי העולמים

 בפרשת חיי שרה. קטורהוכן בפרשת וירא    גירוש הגר וישמעאלבבאר זו בדברינו ש  רולדוכבר הרחבנו   .אמו(
כאן  .  פרק כוב, כמסופר  שהפלשתים סתמו אברהם אביו    לשחופר את בארות המים  אשר    בימי יצחקוחוזר סיפור בארות המים    4

וכיח  והכה: "כא  "ק בראשית  רד  ושפיר  ראו  שכנים ועדות לבעלות על השדות שסביבותיה.הסדרת 'קו הגבול' בין  להבאר    משמשת
ועל  ...    וכיון שבאו שניהם בברית ובשבועה טען עליו על מה שעשו לו עבדיו שגזלו ממנו הבאר שחפר בגבול באר שבע  -אברהם  

ר ההיא אם היא מגבול באר שבע או מגבול  הטענה שטען אברהם לאבימלך בזה, הלכו אברהם ואבימלך מגרר לראות שם את הבא
ומדרש  שמבחן הבעלות הוא אם המים עולים כנגד הבעלים האמתי(.    ראשית רבה נד הב)ראו  .  יצאו לסיור שטח ".  ארץ פלשתים
 . " שלום מביאה לידי"שנאמרת ברוח טובה  שתוכחההעימות בין אברהם ויצחק והפלשתים וכיח ממ  יסקא בפספרי דברים  

  . פתחנו. אך יצחק לא נוכח כאן רבה בו  כפי שכבר ראינו במדרש שמות    ווגם ליד הבארלושת האבות שנזדמן להם זיזה אחד מש  5
זכיר את באר לחי רואי  מ. נראה שמדרש שמות רבה בו פתחנו, חש בבעיה זו והוא  'מייצג' אותו   ,העבד הוא אליעזר עפ"י המדרש

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%96%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%93%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%90%D7%9C#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0


 ג"פתש   דברים רוחשים ליד הבאר –  ויצאפרשת 
 

 3מתוך    2עמ'  

 

 יעקב ורחל ליד הבארפגישת  –פרשת ויצא כט ק פר בראשית

ר ַבָשֶדה  ..   ה ְבאֵׁ נֵׁ ר:...  ַוַיְרא ְוהִּ י ַהְבאֵׁ ים ְוָהֶאֶבן ְגדָֹּלה ַעל פִּ וא ַיְשקּו ָהֲעָדרִּ ר ַההִּ ן ַהְבאֵׁ י מִּ ים  ְוֶנֶאְספּו ָשָמה ָכל ָהֲעדָ   כִּ רִּ

ְשקּו ר ְוהִּ י ַהְבאֵׁ ַעל פִּ ְמקֹּמָ  ֶא ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן מֵׁ ר לִּ י ַהְבאֵׁ יבּו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל פִּ שִּ ֹּאן ְוהֵׁ י ַכֲאֶשר ָרָאה ַיֲעקֹּב    ...  ּה: ת ַהצ ַוְיהִּ

ר וַ  י ַהְבאֵׁ ַעל פִּ ַגש ַיֲעקֹּב ַוָיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן מֵׁ מֹו ַויִּ י אִּ ֹּאן ָלָבן ֲאחִּ מֹו ְוֶאת צ י אִּ ל ַבת ָלָבן ֲאחִּ ֹּאן ָלָבן אֲ ֶאת ָרחֵׁ י ַיְשְק ֶאת צ   חִּ

ְבְך:  מֹו:אִּ  ָשא ֶאת קֹּלֹו ַויֵׁ ל ַויִּ ַשק ַיֲעקֹּב ְלָרחֵׁ  6ַויִּ

 יתרומשה ובנות מפגש  –פרשת שמות פרק ב שמות 

ְדָין ַויֵֶׁשב עַ ...   ֶשב ְבֶאֶרץ מִּ י ַפְרעֹּה ַויֵׁ ְפנֵׁ ְבַרח מֶֹּשה מִּ ר:ַויִּ ֹּאָנה ַותִּ   ל ַהְבאֵׁ ְדָין ֶשַבע ָבנֹות ַוָתב ן מִּ ְדֶלָנה ַוְתַמֶלאָנה  ּוְלכֹּהֵׁ

ים ְלַהְשקֹות   יֶהןֶאת ָהְרָהטִּ ֹּאן ֲאבִּ ֹּאָנם:  : צ ָען ַוַיְשְק ֶאת צ ים ַוְיָגְרשּום ַוָיָקם מֶֹּשה ַויֹושִּ ל    ַוָיבֹּאּו ָהרֹּעִּ ֹּאָנה ֶאל ְרעּואֵׁ ַוָתב

ֹּא ַהיֹום:ֲאבִּ  ַהְרֶתן ב ֹּאֶמר ַמדּוַע מִּ י   יֶהן ַוי ְצרִּ יש מִּ ֹּאַמְרןָ אִּ יםַות ַיד ָהרֹּעִּ יָלנּו מִּ צִּ ֹּאן:אֶ  ְוַגם ָדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַיְשְק   הִּ   ת ַהצ

ֹּאַכל ָלחֶ  ְרֶאן לֹו ְוי יש קִּ ֹּאֶמר ֶאל ְבנָֹּתיו ְוַאיֹו ָלָמה ֶזה ֲעַזְבֶתן ֶאת ָהאִּ פָֹּרה    ם:ַוי ן ֶאת צִּ תֵׁ יש ַויִּ ַויֹוֶאל מֶֹּשה ָלֶשֶבת ֶאת ָהאִּ

תֹו ְלמֶֹּשה:   7בִּ

 הבאר שירת  –פרשת חקת פרק כא ר במדב

ם: ס ר ֲאֶשר ָאַמר ה' ְלמֶֹּשה ֱאסֹּף ֶאת ָהָעם ְוֶאְתָנה ָלֶהם ָמיִּ וא ַהְבאֵׁ ָרה הִּ ָשם ְבאֵׁ ְש   ּומִּ יר יִּ יָר ָאז ָישִּ ל ֶאת ַהשִּ ה  ָראֵׁ

ר ֱענּו ָלּה: י ְבאֵׁ ֹּאת ֲעלִּ ְמחֹּ  ַהז י ָהָעם בִּ יבֵׁ ים ָכרּוָה ְנדִּ ר ֲחָפרּוָה ָשרִּ ְשֲענֹּ ְבאֵׁ ק ְבמִּ ְדָבר ַמָתָנהקֵׁ מִּ   8. ָתם ּומִּ

 והנערות היוצאות לשאוב מיםשאול  – שמואל א פרק ט

ֹּאֶמר שָ  ָכה ַויְֵׁלכּו ֶאל אּול ְלַנֲערֹוַוי לֵׁ יש ָהאֱ  טֹוב ְדָבְרָך ְלָכה נֵׁ יר ֲאֶשר ָשם אִּ ים:ָהעִּ ָמה   ֹלהִּ יר ְוהֵׁ ה ָהעִּ ים ְבַמֲעלֵׁ ָמה עֹּלִּ הֵׁ

ֹּאְמרּו ָלֶהן ֲהיֵׁש בָ ָמְצאּו ְנָער ם ַוי ְשאֹּב ָמיִּ ֹּ   ֶזה ָהרֶֹּאה:ֹות יְֹּצאֹות לִּ ה ְלָפֶניַוַתֲעֶניָנה אֹוָתם ַות נֵׁ ר ַעָתה  אַמְרָנה יֵׁש הִּ ָך ַמהֵׁ

י ַהיֹום בָ  י ֶזַבח ַהיֹום  כִּ יר כִּ ְמְצאּון אֹּתֹו ְבֶטֶרם ַיֲעלֶ   ָלָעם ַבָבָמה:א ָלעִּ ן תִּ יר כֵׁ ֹּאַכל  ְכבֲֹּאֶכם ָהעִּ ֹּא י י ל ה ַהָבָמָתה ֶלֱאכֹּל כִּ

ְך ַהֶזַבח ַאֲחרֵׁ כִּ ָהָעם ַעד בֹּאֹו  ים ְועַ י  הּוא ְיָברֵׁ ֹּאְכלּו ַהְקֻראִּ ן י ְמְצאּון אֹּתֹו:י כֵׁ י אֹּתֹו ְכַהיֹום תִּ  9ָתה ֲעלּו כִּ

 
צפה  שם  חרן. המפגש של יצחק עם רבקה הוא 'בתווך' בין הבאר בחרן  הולך לפדן ארם היא  לשם הלך יצחק בעת שעבד אברהם  

ת חיי שרה.  בפרש  קטורהשם, ראו דברינו ן לשם הלך יצחק. לפשר מעשיו רארואי במדבר פבאר לחי רבקה ובין של  דמותה ועלתה
 במדרש   לסדר שני הבארות האלהויש לשים לב    שם.  נחש אליעזרמעשהו של אליעזר אם נהג כשורה או לא, ראו דברינו    ולפשר

היה    ש המדרש(י)"המעין" מדג  מפגש העבד ורבקה בבארמפגש הזיווג של יצחק היה בבאר לחי רואי,  עיקרו של  .  לעיל   שמות רבה
 . "למעין לאליעזר רבקה שנזדמנה  ועודבבחינת 'תוספת', ובלשונו: "

כולל    –  והאבן גדולה על פי הבארבדברינו  לדרוש  הרחבנו  עליה  עפ"י שמות רבה בו פתחנו,    יה ליד הבאריזאת פגישת הזיווג השנ  6
יר פקק מעל פי צלוחית", כלשון בראשית  שהוא מעב  )"כזהנהג יעקב כשורה כאשר גלל לבדו את האבן מעל פי הבאר  אם  השאלה  

לפני שנודע לו מי  שיטים, עוד  תכהעניק לה  הוא ממהר לואם במפגש של העבד עם רבקה    .טרם שנאספו כל העדרים  ,רבה ע יב(
  – מפגש יעקב ורחל  דברינו  על כך  ו  ראבכי.  לרחל והיא )וכבר עמדו על כך הפרשנים(, כאן מוסיף יעקב לגלילת האבן, גם נשיקה  

  נשיקות ראויות ובהן נשיקה של קריבות.יקות של תפלות, ולעומתן נשה י על  שמות רבהמדרש שם  . ראו בפרשה זו  ובכיהנשיקה 
של בקשת רחל    גדולההסערה שהתפרצה אח"כ בסערה    ותר. בי נראה שמכל המפגשים ליד הבאר, זו של יעקב ורחל היא הסוערת  

 , ושקטה ודממה כאשר לא זכתה רחל להיקבר לצד יעקב. הגדולהשבר  –יעקב ורחל דברינו ראו  –לפרי בטן 
מידי  משה מציל את בנות יתרו  רה כלום.  בשלב ראשון, לא קוחמץ.  מויד הבאר, אלא שהוא לכאורה  להזיווג השלישי  מפגש  זה ה  7

חֶ אומר: "ו: תמה על בנותיווזהו. רק יתרו מתעורר ו -הרועים ומשקה את צאנם  ִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְוֹיאַכל לָּ ה ֶזה ֲעַזְבֶתן ֶאת הָּ מָּ   ". םְוַאיֹו לָּ
ו כצפור והביאה  צתה צפורה אחרימיד ר...    למה זה עזבתן את האיש וגו', שמא ישא אחת מכם: "דרש שמות רבה א לבמ  מוסיף
,  "א וראה מה בין דורות הראשונים לאחרוניםוב: "י  כט בראשית רבתי  ראו עוד במדרש  יוזמה.  ". כאן, האשה היא שנקטה  אותו

מעצמן. אבל משה עד  נזלו המים ועלו חוץ לבאר ושתו  ... ש  ואף יעקב לא נצרך למלאת הדלי , "מים לקראת צאנו שלאברהם עלו ה
 בפרשת יתרו.  משה וצפורהדברינו ראו ". אצל משה היו הדברים יגעים יותר, ה לנומר וגם דלה דלשדלה שנא

המדרש  , במקום לדבר אליו.  הסלע ת  יבה שם הכו משה ואהרון ארועל חטא מי מ  פרק קודם )במדבר פרק כ( מסופר על מות מרים  8
לוותה את בני ישראל בכל שנות  , שכאן ששפעה מים לעם וזכתה לשירת הבאר, עם 'באר מרים' האגדית מחבר את אירוע הבאר  

זכות  חזרה להנזיל מים בם, ואחרי מות מרי ופסקה מימיה    ק יז שמות פרהכה בשמשה  צור  תחילתה בש. הבאר  מסעיהם במדבר
 יה מים לעדהם, ולא הת שם מריו ותמ  :והבאר בזכות מרים, שנאמר...  : "נחומא )בובר( פרשת במדבר סימן במדרש תמשה. ראו  

כיון שהיו הדגלים חונים והמשכן עומד,    .כמין סלע היתה מתגלגלת ובאה עמהן במסעות?  והיאך היתה הבאר עשויה  . )במדבר כ א ב(
". ועפ"י המדרש נרמזת באר  עלי באר )במדבר כא יז(  :ועד, והנשיאים עומדים על גביו ואומריםל מויושב לו בחצר אה  היה הסלע בא 

ה בְ זו גם בבקשת בני ישראל מאדום לעבור בגבולו והבטחתם: " ר ְבֶדֶרְך ַהֶמֶלְך  ֶאְעְברָּ י ְבאֵּ ֶדה ּוְבֶכֶרם ֹלא ִנְׁשֶתה מֵּ ַאְרֶצָך ֹלא ִנֶטה ְבשָּ
 חוקת. בפרשת  מרים ה שלבארדברינו . ראו לנו את הבאר שלנויש  – (כבכא במדבר " )ֹבר ְגֻבֶלָךְך ַעד ֲאֶׁשר ַנעֲ נֵּלֵּ 

קש  ימקובל לומר על שאול: "במקור זה לדף.  גם  לצרף  לנכון  ה זה מעיין, אבל חשבנו  במפורש, אפשר שהי  כאן, לא נזכרת "באר"  9
 "הרואה"זבח  לשאוב מים והן שמכוונות אותו אל  נערות יוצאות  שאול  צא  ואתונות ומצא מלוכה" )מה מקור ביטוי זה?(, והנה כאן מ

ות שאמנם 'פטפטו' עם שאול  ים כאן הוא על הנער הדגש במדרשראל.  שמואל הנביא שימשח את שאול למלך הראשון על ישהוא    –
מרא ברכות כח ע"א(, אבל הן שיישרו את דרכו ובכך אפשר לצרפן לנערות דלעיל: רבקה, רחל וציפורה, שיישרו  והביטו ביופיו )ג

כל מי    :ר' עקיבה אומר"שמקשר אירועים אלה:    פרשת ויצאכט ז  מדרש הגדול בראשית  . ראו הם של יצחק, יעקב ומשהאת דרכ
וכן את  ...   רות יוצאות לפניו יהא יודע שדרכו מיושרת. למד לך מאליעזר שמצאוהו נערות ונתישרה דרכושהוא נכנס בעיר ומצא נע

ולבסוף הצליח ובאת גאולה על ידו. וכן את מוצא בשאול שפגעו בו נערות ונתישרה  ...    מוצא במשה שפגעו בו נערות ונתישרה דרכו
באה עם הצאן   והנה רחל בתו : בינו שפגעו בו נערות ונתישרה דרכו, שנאמרהצליח ועלה למלוכה. וכן את מוצא ביעקב א ... ו דרכו

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%97%D7%A9-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A81#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%94%d7%90%d7%91%d7%9f-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%90%d7%a8#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%94#gsc.tab=0
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 ג"פתש   דברים רוחשים ליד הבאר –  ויצאפרשת 
 

 3מתוך    3עמ'  

 

 כמקום מסתור הבאר  – יט-יז יז שמואל ב 

ין רֹּגֵׁ  ים ְבעֵׁ יַמַעץ עְֹּמדִּ יהֹוָנָתן ַוֲאחִּ יָדה ָלֶהם ְוהֵׁ וִּ גִּ ְפָחה ְוהִּ ְלכּו וְ ל ְוָהְלָכה ַהשִּ ים יֵׁ ד כִּ ידּו ַלֶמֶלְך ָדוִּ גִּ ָראֹות    הִּ ֹּא יּוְכלּו ְלהֵׁ ל

יָרה: ר  ד ְלאַ ם ַנַער ַוַיגֵׁ ַוַיְרא אֹּתָ   ָלבֹוא ָהעִּ ים ְולֹו ְבאֵׁ יש ְבַבחּורִּ ית אִּ ָרה ַוָיבֹּאּו ֶאל בֵׁ יֶהם ְמהֵׁ רֹו  ְבָשֹלם ַויְֵׁלכּו ְשנֵׁ ַבֲחצֵׁ

ָשה  ַויְֵׁרדּו ָשם: ַקח ָהאִּ ְפרֹּש ֶאת ַהָמָסְךַותִּ ֹּא נֹוַדע ָדָבר:ַעל פְ  ַותִּ פֹות ְול ְשַטח ָעָליו ָהרִּ ר ַותִּ י ַהְבאֵׁ  10נֵׁ

 )באר( בית לחםבור  – 11יז -יד יםסוקשמואל ב פרק כג פ

ית ָלֶחם ים ָאז בֵׁ ְשתִּ ד ָאז ַבְמצּוָדה ּוַמַצב ְפלִּ ית ֶלֶחם ֲאֶשר ַבָשַער::  ְוָדוִּ ֹּאר בֵׁ ב ם מִּ י ַמיִּ נִּ י ַיְשקֵׁ ֹּאַמר מִּ ד ַוי ְתַאֶּוה ָדוִּ  ַויִּ

בֹּרִּ  ְבְקעּו ְשֹלֶשת ַהגִּ ְשתִּ ַויִּ ה ְפלִּ אּו ֶאלְשאֲ ים ַויִּ ים ְבַמֲחנֵׁ ְשאּו ַוָיבִּ ית ֶלֶחם ֲאֶשר ַבַשַער ַויִּ ֹּאר בֵׁ ב ם מִּ ֹּא ָאָבה    בּו ַמיִּ ד ְול ָדוִּ

ְשתֹוָתם ַוַיסֵׁ  ים ְבַנְפשֹו ְך אָֹּתם ַלה':לִּ ים ַההְֹּלכִּ ֹּאת ֲהַדם ָהֲאָנשִּ י ז ֲעשֹּתִּ י ה' מֵׁ יָלה לִּ ֹּאֶמר ָחלִּ ְשתֹו ַוי ֹּא ָאָבה לִּ ָתם  ָתם ְול

ים: אֵׁ  בֹּרִּ  12ֶלה ָעשּו ְשֹלֶשת ַהגִּ

 ר' עקיבאבאר   – ו פרק א נוסח נתן דרבי אבות מסכת

  , הבאר  פי   על   עומד   היה   אחת   פעם .  כלום  שנה  ולא  היה  שנה   ארבעים  בן   :אמרו  ?איב עק '  ר   של  לתויתח   היה  מה

  אבנים "  קורא אתה אי ,עקיבא :לו אמרו  .יום בכל  עליה נופלים שתדיר המים :לו אמרו  ? זו אבן חקק  מי :אמר

  םשקשי  התור   דברי   ,קשהה  את  פסל  רך  מה   : בעצמול וחומר  ק  דן   עקיבא   רבי  היה  מיד  ?(יט  יד  איוב)  " מים  שחקו

  אצל   וישבו  ובנו  הוא  הלך.  תורה  ללמוד  חזר  מיד  .ודם  בשר  שהוא  לבי  את  שיחקקו  וכמה  כמה  אחת  על  -  כברזל

.  ּוְלָמָדּה   בית  אלף  לו   כתב.  הלוח   בראש  ובנו   חהלו   אשבר  עקיבא  רבי  אחז  .תורה  נילמד  ,רבי  :ל"א.  תינוקות  מלמדי

 13. כולה התורה כל שלמד דע  והולך  לומד  היה.  ולמדה כהנים תורת . ולמדה תיו אלף

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

מים  בארות    –שהשמטנו    במקרא  ות נוספיםבארמים מ  בקשתנו שטוחה לפני שואבי המים שידלו וישקונו  מים אחרונים: 

   .רחשו דבריםסביבן  חיים  

 
רש"י ראו  במחולות בכרמים.  היכן מצא שאול את זיווגו?  אם לא כאן,  ו  ."מג(  ויפרץ האיש מאד מאד )בראשית ל  :והצליח, שנאמר

עד שבאתה    ,ן ולא רצה לחטוףפו בני בנימן מבנות שילה שיצאו לחול בכרמים היה שאול ביישכשחט...    -המרדות  : "בן  לכ  שמואל א  
 ". מזכיר את משה וציפורה. אחריו ההיא עצמה והעיזה פניה ורדפ

הכהנים    יהונתן בן צדוק ואחימעץ בן אביתרכמה מנאמניו ובהם  בעיר  . דוד נס מירושלים אך משאיר  ד אבשלוםרהאירוע כאן הוא מ  10
בהוראתלדו ותוכניותיו.  אבשלום  מעשי  על  לו  הא  וח  שהצלרחושי  אבשלוםיח  כי  של  המרדף  את  דוד    לעכב  עצת  נכ)אחרי  גד 

. נער כלשהו  ת הירדן לצדו המזרחי א ימהר לחצות  ושלא ילון במדבר  יהונתן ואחימעץ לדווח לדוד ולהזהירו    , נשלחיםאחיתופל(
רחש    כאן משמשת הבאר  את המרגלים אצל רחב.שמזכיר כמובן  וע  רים'. איבבחורמזהה אותם והם מתחבאים בבאר של אשת 'איש  

שמגלה לנו מי היא האשה שהצילה את שני בני הכהנים )וממילא גם  מדרש שמואל )בובר( פרשה לב סימן דמסוג אחר לגמרי. ראו 
  עשותי להני מה זכו מרדכי ואסתר  מפ  :אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתןאת דוד( ומה הקשר של עניין זה למגילת אסתר: "

בשעה שרדפו עבדי  .  אחימעץ ויונתן  :ואלו הן  .יגהמעי אם אביהם שהצילה שני צדיקים מן ההרמפני אשתו של ש   ?נס זה על ידם
הכניסה אותם בתוך הבאר, ופירעה את עצמה וישבה    ?מה עשתה אותה הצדקת  .אבשלום אחריהם, רצו והכניסו לביתו של שמעי 

  .ום וראו אותה שהוא מפורעת, חזרו לאחוריהםכיון שנכנסו עבדי אבשל  ., כדי שתציל את שני הצדיקים מן המיתהעל פי הבאר
ני  ?". ובזכות זה יצאו ממנה מרדכי ואסתר: "שאיפשר שני צדיקים חבויין בתוך הבאר ואשה חשובה כזו מפורעת עליהם  :אמרו

של   צדיקה. הסיפור מזכיר גם את אשתו  מי שקלל את דוד, ואשתו הייתה". שמעי אגב היה צדיקים שיעמדו בפרצותיהן של ישראל
 וכך הצילה את און מהמחלוקת.  ,ושערה פרוע   בפתח ביתהבה און בן פלת שיש
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כח שגם כך היו  או השקיית הצמאים, אלא בעסקי מלחמה ועימות. אך בל נש  מלוכה,  יננה של זיווגיםא באר זו  הרחש סביב  גם    12

  – מי ישקני מים  : "כךפרשה זו  רד"ק  על דרך הפשט מבאר  פלשתים.  הבארות שאברהם ויצחק חפרו, וגם שם העימות הוא עם ה
וימי קציר היו כמו שאומר  ,כמשמעו  למים קרים מפני ובאותן הימים אדם מתאוה    ,שהתאוה לאותן המים שהיו יקרים וטובים 

בורים האלה ישת הגולואחר שהביאו אותם נתחרט על ששמו עצמם ש  . לא היו שם מים טובים  אולי במצודה שהיה שם דוד  . החום
התאוה דוד, ואמר מי ישקני מים, כלומר  בימי קציר שהם ימי חום  וסיפר כי  : "אלשיךופירוש  ".  בסכנה גדולה בעבור תאותו אל המים

שת הגבורים בשמעם התאזרו  וצוה להביאם כי אם ששלולא ש  מי יתן וישקוני מים מבור בית לחם עירי, כי ערבים וקרים הם:
אבל  ".  שתותם. על שהסתכנו להביאם, בל יראה שמפקיר דמן של ישראל למלאת תאותוולא אבה ל.  פלשתים   ויבקעו כו' במחנה

:  בדין  מון באש,נזקי טדין  בבדין מלך פורץ גדר ואין ממחים בידו,    :נצרכה לו"  : "הלכה חז"ל ראו בכל הסיפור הקצר הזה עניין הלכתי
  "ב ס עבבא קמא  גמרא  על כך בראו    , שהרי אין מים אלא תורה.ועוד   שלמי(הלכות שבויים )בירוב ,  מהו להציל עצמו בממון חבירו

 , מדרש שמואל כ א ועוד. סנהדרין ב ה, רות רבה פרשה הע"א, ירושלמי  סא  –
מקבילה    ורא בדפים המיוחדים.    תינותהנשים הממ בדברינו  נוסחאות שונות יש לסיפור 'תחילתו של רבי עקיבא', מקצתם הבאנו    13

  ם פע .  וםכל  למד  היה  ולא  הוא  שנה'  מ  בן   :אמרו  ?עקיבא'  ר  של  לתויתח  היה  מה: "ח  פרק  א  לנוסח  ב   פההוס  נתן  דרבי  אבות  מסכתב
  ל בֶ חֶ   :אמרו   ?הזו  האבן  את  חקק  מיר:  אמ  .הבאר  פי  על  ונתונה  חקוקה  שהיא  האבן  את  ראה  .בלוד   הבאר  פי  על  עומד  היה  אחת
  עקיבא'  ר  היה  מיד  ?האבדת  אנוש  ותקות  עפר  ספיחיה  תשטוף  יםמ  שחקו  אבנים:  קורא  אתה  אי  :לו   אמרו.  היום   כל  עליה  רדּושתָּ 
  הלך   מיד   !אדם  של  לבו  את  שיחקקו  שכן   כל  לא  כברזל   קשין  שהן   התור  דברי.  הקשה  את  וסקפ  רך   דבר  :אמר  , בעצמול וחומר  ק  דן
 רבי עקיבא. תורתו של וחכמה כ דברי תורהונובעת מים חיים הרוחשת ומי לנו באר .  "תורה למודל
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