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  ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי
  

  ): סד-סא:כד( להפגישתם הראשונה של יצחק ורבקה מתוארת בפרשתנו בפסוקים א
 ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר .ם ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת ִרְבָקה ַוֵּיַלְךַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלי

ַוִּתָּׂשא .  ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים.ַלַחי רִֹאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב
  .ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת ִיְצָחק ַוִּתּפֹל ֵמַעל ַהָּגָמל

 -וציון מקום מושבו הקבוע , "באר לחי רואי "-לכאורה לא מובן מה מוסיף המידע על המקום שממנו בא יצחק 
  ): יא- ח(הה הופעתו ואף שם תמו, ה" מידע זה חוזר ומופיע בפרק כ–ולא זו אף זו ? להבנת האירוע, "ארץ הנגב"

ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו ֶאל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה . ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו
ה ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת ָׁשָּמה ֻקַּבר ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ַהָּׂשֶד. ֶאל ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן צַֹחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא

  .ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר ַלַחי רִֹאיַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו . ִאְׁשּתֹו
  : על שתי שאלות אפואעלינו לענות

  ? מקום מושבו של יצחקמקפיד לציין אתהכתוב מדוע  .1
  ? בשני המקומות שהזכרנודווקא זכר נ מקום מגורי יצחק מדוע .2

  :שוב התמיהותילהלן נציע דרכים לי
 , במקום מבודדשוכנתהבאר . אופיו של יצחקקו במייצג , "בארץ הנגב "–" יִאי רַֹחר ַלֵאְּב"תכן שמקומה של יי

  .והתבודדותבלב הישימון המסמל בדידות , ישוב הומה אדםיהרחק מ
ָקֵדׁש -ַוֵּיֶׁשב ֵּבין: "ה"ד, א:כ' ברואלה דבריו על  . הוריו בחרו במתכוון לחנכו במקום כזה,ר הירש"לדעת הרש      

  ":ּוֵבין ׁשּור

 היא היא שהביאה את אברהם ושרה לכלל ההחלטה לשנות –שהצפייה הקרובה להולדת הבן , הרינו מעיזים לומר
  .בריחוק מקום מכל השפעה מזיקה, להתחנך בבדידותיצחק חייב : את מקום מושבם

  :דברים דומיםהרב הירש אומר , "  ִמּבֹואָּבא: "ה"ד, סב:ואף בפרק כד
, הרי יצחק, שזה שנים אחדות ישב בין האומות, בניגוד לאברהם. בארץ הנגב, דומה כי יצחק כבר התגורר לעצמו

  .ברהם בשעתוכא, ראה לנכון להתגורר בבדידות, בעודו בתחילת דרכו
,  האחד: שחווה בחייוחשוביםבה מאופיין יצחק כבר מראשית דרכו התעצמה בעקבות שני אירועים שהבדידות 

פרידה זו  .תו בילה את ימי ילדותוִאשפרד מאחיו ישמעאל י נאלץ להכאשר, בהיותו רך בשניםאירוע שקרה 
ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה " בטענה ,ביתםאמו הגר המצרית מומו לגרש את ישמעאל ִאדרישת שרה עקב התרחשה 

נראה שלא רק בעיני אברהם היה רע מעשה הגירוש והוא ניאות לבצעו רק משום ). י:כא" (ִעם ִיְצָחקַהּזֹאת ִעם ְּבִני 
  . גם יצחק הצעיר נעצב אל ִלבו עד מאוד.)יב" ( ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּהּכֹל"אמר לו ' שה

. שבע- שב עם אביו לביתו בבארלאחר שירד מהמזבח שעליו נעקד לא. האירוע השני הוא מעשה העֵקדה
להיכן הלך ,  אם כן).יט:כב(זכר בו כלל נ ואילו יצחק אינו ,רק אברהם שב אל נעריושהפסוק מציין במפורש 

  1:להלן אחדות מהןו, תשובות רבות הוצעו? יצחק
 ).611' עמ, יט, נו] תיאודור אלבק[בראשית רבה " (ה תורד ממנואצל ֵשם ללמו] אברהם [שילחֹו" •

                                           
 .יצחק אינו נזכר בכתוב משום שהוא דמות משנית והכתוב מתמקד באברהם, ספרותיתשנות הדעת בעלי הפרל  1



 . )שס' עמ' ברלהגדול  מדרש" (עדן וישב שם שלוש שנים-לגן ה"הקב שהכניסואלא ? להיכן הלך ויצחק" •
ותו  אתה לרפאיעדן הי-בגןישיבתו של יצחק  מטרתמציין כי ) 255בהערה " (אגדות היהודים"לוי גינזבורג ב

 "ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה-ַהַּנַער ְוַאל-ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל-ַאל"ומר לו  בו אביו בטרם הספיק המלאך למן החבלה שחבל
 .)יב:כב(

רבינו בחיי על " (ויתכן שנשאר שם בהר המוריה שלש שנים עד שנשלמו לו ארבעים שנה ונשא את רבקה" •
  ).ב:כג' בר

 יצחק הלך למדבר להתבודד ולהתבונן נפשית בחוויה המכוננת :תכן להציע תשובה נוספתיבעקבות דברינו י
  ? ושמא הלך למקום מגורי הגר וישמעאל במדבר פארן.חווהש

התורה מציינת את מקום מגורי יצחק כדי להעיד על התבודדותו ש התשובה לשאלה הראשונה היא ,אם כן
ת הראשונה של יצחק עם רבקה ההכרו: שני האירועים שהזכרנו בראשית דברינוהתנהגותו ב על שהשפיעה

  .ופטירת אברהם אבינו
  ):סב:כד" (העמק דבר" בעל ,ין'ב מוולוז"להבהרת דברינו נתבונן בדברי הנצי

, אותוותהא נבעתת ממנו בתחילת הכרתה , סיבב שיפגע יצחק ברבקה בדרך'  המכין מצעדי גבר יתכי,  הכתובסיפר
 עד שהיה מתחונן ליבהאברהם מקבלה תחילה ומדבר על היה , ואם היה העבד בא עימה תחילה לבית אברהם

ה סיבב שיצחק "אבל הקב.  אשה מבעלהכלוהיתה מתנהגת עימו כמו , ולא היתה נבעתת מפחד יצחק, דעתה עליה
  . לתפילה והתבודדות על באר שנראה המלאךמיוחדשהיה לו אותו מקום , בא באותה עת מבאר לחי ראי

תכונה שרכש , בגלל יראת הכבוד הרבה שהקרין על רואיו) מב:לא' בר" ( יצחקפחד"יצחק אבינו מכונה , כידוע
  . במדברודה וכנראה גם בעקבות שנות התבודדותבזכות העֵק

זימן את רבקה לפגוש את בעלה ה "הקב .אישית של יצחק ורבקה- המפגש הראשון השפיע על המערכת הבין
זימן לעבד אברהם ' בעת שה. שה לאחר תפילה והתבודדותכולו אפוף הילת קדו, איי רֹלעתיד עם שובו מבאר לַח

עתה . להגר' בו התגלה הש במקום ,שהה יצחק ליד באר המים, )מה:כד' בר(את המפגש עם רבקה על עין המים 
ַוֵּתֶרא ֶאת ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה : "'פחד יצחק'מובנת תגובתה של הנערה הצעירה הנפגשת לראשונה בחייה עם 

  .)סד:כד ("ַוִּתּפֹל ֵמַעל ַהָּגָמל ְצָחקִי
ממנו בא יצחק ש התורה הזכירה את המקום , דהיינו.יהיב מסבירים אפוא גם את תמיהתנו השנ"דברי הנצי

  .חיי נישואיהם להשפיע עאי בעיתוי המדויק י רֹמשום שבואו מבאר לַח, אבינו לקראת המפגש עם רבקה
הוא נקרע בין .  הגר אשת אביושכנה לידוש ,איי רֹבין באר לַחוואמו  בית אביו ביןיצחק נע פיזית ונפשית 

התבודדות הובין זיקתו האוהדת להגר המגורשת ורצון  מו האהובהמחויבותו לכבוד אביו האלמן ולזכר ִא
ָּבא ְוִיְצָחק "על תנועת המטולטלת הבלתי פוסקת בין שני מוקדי הציר מעיד הביטוי היחידאי ו 2.המאפיין אותו

  :ן על אתר"רמבדברי כ, " ְּבֵאר ַלַחי רִֹאיּבֹואִמ
בעבור הראות  תפלהכי הוא לו מקום , שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא,  מקור'ִמּבֹוא'ת היו בעבור ויתכן

  .והוא יושב בארץ הנגב קרוב משם, שם המלאך
ותנועת המטולטלת אינה חדלה עד . מהרגלו לבוא לבאר לַחי רֹאי= ' ִמּבֹוא'כלומר יצחק בא לאוהל אמו בשובו 
ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבָה ַוִּיָּנֵחם : אשר מוצא הוא ניחומים באשתו

  ).סז:כד( ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו
  ):  פרשה ס]אלבק-תיאודור [ רבהאשיתבר(שואי אביו ילנד בבד גם ביצחק דואג על פי מדרש אחר 

אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי ,  את הגרלהביאהלך ,  לבאר לחי ראי?ולאיכן הלך...  ָּבא ִמּבֹואְוִיְצָחק
  .  ראה בעלבוני:העולמים

  ):ח פרשת חיי שרה סימן ,]ורשא[( ישירה יותר במדרש תנחומא בדרךו
רבי שאומר  שלטעם   ומה... הלך והביא לו אשה? מה עשה!?אשהלקחתי אשה ואבי עומד בלא  יאנ :יצחק אמר

ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ' ה- ֵׁשםַוִּתְקָראאותה שכתוב בה  ,' ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי רִֹאיְוִיְצָחק' : שכתוב ביצחק?הגר היא קטורה
  .מכאן אתה למד שהיא הגר) יג:טז ('ַאָּתה ֵאל ֳרִאי

ללמדך שמעתה אין לו צורך , )יא:כה(בו של יצחק גם לאחר מות אברהם  ההסבר לאזכור מקום מוש גםמכאן
 ולאחר קבורת אביו לצד , ממלאת אשתואת החלל שהותירה אמו לאחר פטירתה. טלטל בין שני המוקדיםילה

יכול לשבת במדבר הוא  ו, נסגר מעגל הנדודים, בהרמוניה מלאה עם אחיו ישמעאל,שרה אמו במערת המכפלה
  . ולהתחיל את חייו כאבי האומה היהודיתמעורר ההשראה

  

  ר יאיר ברקאי"ד
 ירושלים

                                           
ה לעקידת ונסמכה מיתת שר":  מעשה העֵקדהשרה נפטרה לאחר, )ה, נח, רבה' בר(רש בעקבות המד) ב:כג(י "על פי פירוש רש   2

  ".פרחה נשמתה ממנה ומתה, לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, יצחק


