
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 בפרשת חיי שרה יש לנו מערה אחת ושתי בארות.
 

 שרה אמנו הולכת לעולמה. אברהם קונה את מערת המכפלה שבחברון, קובר את אשתו ומתאבל עליה. מיד
 בתום האבל הוא ניגש למלאכת ההמשכיות - למצוא אישה לבנו יצחק. לא יצחק יוצא למסע השידוכים, אלא

 עבדו של אברהם. על יצחק חל איסור, שיימשך כל חייו, לעזוב את גבולות הארץ. העבד מוצא את רבקה ליד
 הבאר בחרן, שם היא משקה את צאנה. היא ניגשת אליו ומציעה לו לשתות. הוא נענה והיא משקה גם אותו
 וגם את גמליו העייפים. זו האות שהעבד חיפש: רבקה היא האישה המיועדת! כשהוא שב מהמסע המופלא
 והמוצלח שלו - כשעל הגמל רוכבת לה רבקה, בת דודתו של יצחק ואשתו לעתיד -  יצחק בדיוק שב מבאר

  אחרת, "באר לחי ראי".
 

 (בראשית כ"ד, ס"ב-ס"ז) ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב. ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה
 ִלְפנֹות ָעֶרב ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים. ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת־ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת־ִיְצָחק ַוִּתֹּפל ֵמַעל ַהָּגָמל.

 ַוֹּתאֶמר ֶאל־ָהֶעֶבד 'ִמי־ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו'? ַוֹּיאֶמר ָהֶעֶבד 'הּוא ֲאדִֹני' ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף
 ַוִּתְתָּכס… ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת־ִרְבָקה ַוְּתִהי־לֹו ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבָה ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו.

 
 קשים ומרים היו חייו של יצחק. הוא נולד להורים מאוד מבוגרים, ובעודו ילד, אחיו למחצה, ישמעאל - הגדול
 ממנו בחמש עשרה שנים, ושאיתו כנראה נהג להתרועע ו"לצחק" - גורש על ידי אמו של יצחק. מקום מושבם
 החדש של ישמעאל והגר היה לא אחר מאשר "באר לחי ראי", לשם נהג יצחק ללכת (אחרי מות אמו), ומשם

 שב כשפגש את רבקה לראשונה. בנערותו אביו הוביל אותו אל העקידה. יצחק היה עקוד על המזבח וראה את
 המאכלת המונפת. חז"ל טוענים שדמעות המלאכים באותה עת הם הסיבה לעיוורונו של יצחק. לא ברור כמה

  זמן אחרי העקידה - חז"ל טוענים שמיד - אמו של יצחק הולכת לעולמה.
 

  אבל כל זה הולך להשתנות. יצחק הוא הגבר הראשון בתורה שאוהב את אשתו. והיא מביאה לו נחמה גדולה.
 

 "באר לחי ראי" היה כנראה מקום מאוד מיוחד עבור יצחק. את הבאר הזו הגר גילתה כשגורשה בפעם
  הראשונה על ידי שרה ולשם היא ברחה עם ישמעאל כשגורשה בשנית.

 
 זו באר שמצילה אנשים ממוות ומטראומות. המים שלה כמו מרפאים כאבים ומשיבים את הנפש. לא פלא

 שיצחק מצא שם נחמה.
 

 החברות בין יצחק וישמעאל לא נפגעה לעולם. בניגוד לכל האחים והאחיות האחרים בתורה, שני בני אברהם
 מעולם לא רבו ביניהם. בסוף הפרשה, כשאברהם הולך לעולמו, שני בניו באים לקבור אותו ביחד.

 
 זאת ועוד, אחרי מות אברהם יצחק שב עם ישמעאל אל הבאר האהובה עליו, "באר לחי ראי", באר הנחמה:

  (בראשית כ"ה, י"א) ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם־ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי .



 
 יצחק אוהב בארות, לא רק את "באר לחי ראי". בארות היו עיסוקו העיקרי. בפרשה הבאה, פרשת תולדות,

 הדבר היחידי שהתורה תספר לנו, זה שיצחק עסק בשמירה על הבארות שחפר אביו. הפלשתים יסתמו אותם,
 והוא יחפור אותם מחדש:

 
 (בראשית כ"ו, י"ח-כ"ב) ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת־ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום

 ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר־ָקָרא ָלֶהן ָאִביו. ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי־ִיְצָחק ַּבָּנַחל
 ַוִּיְמְצאּו־ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים. ַוָּיִריבּו ֹרֵעי ְגָרר ִעם־ֹרֵעי ִיְצָחק ֵלאֹמר ָלנּו ַהָּמִים ַוִּיְקָרא ֵׁשם־ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי

 ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו. ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם־ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה. ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחֹּפר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְוֹלא
  ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרֹחבֹות ַוֹּיאֶמר ִּכי־ַעָּתה ִהְרִחיב ה' ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ.

 
 ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, אבל לא ארץ של מים. כאן אי אפשר לסמוך על הגשם. חייבים בארות.
 זה סוד קסמה של הארץ הזאת. בלי מים גם חלב ודבש לא יעזרו. לא בכדי תורת ישראל נקראת "מים חיים".

  התורה היא הבאר של עם ישראל.
 

 בסיפור המים, הנרטיב של יצחק שונה מאוד מזה של אביו ומזה של בנו. כשהבצורת תוקפת בארץ, אברהם
 ויעקב יורדים מצריימה, אל הנהר הגדול. שם לעולם לא חסרים מים. יצחק, לעומת זאת, בהוראה מפורשת של

  אביו ושל אלוהים, לא עוזב את הארץ לעולם.
 

 בעוד דרכם של האבות, האמהות ובני ישראל לנדוד במרחב בחיפוש אחר מים, יצחק ימצא מים מחיים
 ומנחמים במעמקים - כאן, במקום הזה. זה תפקידו, זה ייעודו וזו דרכו הייחודית בעולם.

 
 ולכן יצחק הוא אדון ההמשכיות. הוא לא מאלה שקמים ועוזבים. הוא לא משלים עם הגירוש של אחיו הבכור.

 הוא נשאר נאמן לו. לאחר מות אמו הוא עובר לגור איתו ועם הגר ליד הבאר שלהם, "באר לחי ראי". חז"ל
 טוענים שאחרי מות שרה יצחק מחזיר את הגר אל חיקו של אברהם אביו. רש"י מסביר שיצחק בדיוק שב

 מבאר לחי ראי כשהוא פגש בעבד וברבקה, כי הוא "ָהַלְך ְלָהִביא [את] ָהָגר ְלַאְבָרָהם ָאִביו [על מנת] ֶׁשִּיָּׂשֶאָּנה"
 (מבוסס על מדרש בבראשית רבה).

 
 יצחק הוא ה"עיוור". הוא לא רואה את השטויות הקטנוניות של בני האדם. בעוד כולם עסוקים בפוליטיקה של

  אגו, כוחניות ושנאה, יצחק פשוט לא שם.
 

 אבל יצחק איננו באמת עיוור. הוא פשוט לא רואה שטויות. הוא רואה לעומק. לכן המקום האהוב עליו הוא
  "באר לחי ראי" - הבאר שבה רואים את החיים באמת.

 
 יצחק ראה את ישמעאל ואהב אותו. הוא ראה את הגר ואהב אותה. הוא ראה את אמו ואהב אותה. הוא ראה

 את אביו, מעבר לעצי העולה ולמאכלת, ואהב אותו מאוד. הוא ראה את רבקה ואהב אותה. הוא ראה את עשו,
 בנו הבכור, שאף אחד אחר לא מצליח לראות אותו באמת - עד עצם היום הזה - והוא אהב אותו. והוא ראה גם

  את יעקב ואהב אותו.
 

 לא במקרה יצחק זוכה למעט מאוד מלל בתורה. אין הרבה מידע עסיסי על אנשים אוהבים, שלא עסוקים
 במאבקי כוח ופוליטיקה. על שנאות ועל רכילות אפשר לכתוב הרבה מאוד (קראו את עיתוני סוף השבוע...), על

  אהבה פשוטה ונטולת דרמות לא כותבים.
 

 "באר לחי ראי" היא מקלטם של האוהבים הפשוטים, הבורחים מאימת החיים הפוליטיים השטחיים והמנוכרים,
  אלה שרואים את עומק הדברים.

 



 בכלל, באר היא מקום מיוחד. ככל שמעמיקים בה המים נעשים קרירים יותר, שקטים ומנחמים. מי הבאר אינם
  עכורים כמו המציאות האנושית שעל פני השטח. לכן יש בה נחמה גדולה.

 
 אבל יש בה גם אמת גדולה! במעמקים, כל השטויות האנושיות שלנו נעלמות. כל הפוליטיקה והאגו נמסים.

 במעמקים, יש שקט של אמת גדולה, מחייה ומרווה. אין הרבה מה לכתוב עליה. אפשר רק לחוות אותה.
  לשתות ממנה. ולחיות!

 
 אני מאחל לכולנו, בימים אלו של תככים פוליטיים, של שנאות ואיבה, שנבחר בדרכו של יצחק אבינו, דרכו של

  איש הבארות. דרכה של "באר לחי ראי".
 

 שבת שלום,
 

 אלישע
  
 
 


