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 ד"בס

 

 
  

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  - יחסי ישראל ואדום על רקע נזיד עדשים
 

 כי ציד בפיו
נן שתחילתו בפרשתנו, סיפור יעקב ועשו הוא הסיפור המכו

כאשר  בגאולה השלמה,רק  יגיעסיומו ו המשכו בימי עולם
אז תהיה רק  - 1'שיעים בהר ציון לשפוט את הר עשומו'יעלו 

 ., בב"א2'ה' אחד ושמו אחד יהיה'גם  מה ואזהגאולה של

ווצרות שני ירגעים הראשונים של ההסיפור מתחיל כבר ב
האחים התאומים הללו, יעקב ועשו. הפסוקים מתארים את 

ת, אב אחד, רחם אחת, ויחד מאם אח -ריון, את הלידה יהה
 עם אופי כל כך שונה.  -זה כל עם 

 -בפסוקים המתארים את מכירת הבכורה תמקד נ

ַ֖ב  ם יׁשֵ ִָ֔ יׁש ת  ִ֣ ֲעקֹבּ֙ אִּ ַֽ ה ְויַ ֶ֑ ד  יׁש ש ָ ִ֣ ד אִּ יִּ ַע ַצַ֖ יׁש ֹיֵדֵ֥ ִ֛ ו אִּ י ֵעש ָָׂ֗ ִ֣ ים ַוְיהִּ ִ֔ ָערִּ לו ּ֙ ַהנ ְ ְגד ְ י ִּ ַוַֽ

ים ַֽ ָהלִּ  3ֹאַֽ
נער עם כל  -לגמרי וטבעי ור נשמע לגיטימי תחילת הסיפ

מורכבת אל התייחסות בית הזה יש אופיו המיוחד לו. אבל ב
 -הנערים 

ֱאַהֵ֥ב  ַֽ תַוי   ק א  ְצָחִ֛ י יִּ ַ֖ו כ ִּ ד ב ְ  ֵעש ָ יִּ תַצִ֣ ת א  ֵ֥ב  ה ֹאה  ְבָקַ֖ יו ְורִּ ֶ֑ ב פִּ ֲעקַֹֽ ַֽ  4יַ
את הילד האחר? ניתן לומר שאבא אוהב ילד אחד ואמא  איך

לא רק שזה בלתי אפשרי ולא נכון, אלא  הרי זה נורא ואיום!
זה גם לא מסתדר עם הפסוקים, שהרי לאהבת יצחק את ש

'כי ציד בפיו', ואילו אהבת רבקה את  -עשו מופיעה סיבה 
יתה שבאמת כל אחד ייעקב מופיעה ללא נימוק, ואם הכוונה ה

או  -היינו מצפים לתקבולת בפסוק  מהם אהב רק ילד אחד,
  או שניהם בלעדיו.לאהבה ששניהם יופיעו עם נימוק 

 עולמות עליונים חבויים
ק בוודאי ששניהם, יצחק ורבקה, אהבו את שני ילדיהם, ר

שיצחק בקדושתו מבקש לראות תוכן עמוק, עולם פנימי, גם 
אצל בנו עשו. עוד נראה בהמשך הפרשה  תכונת הצִיד הזו,ב

 -לצוד את עשו בעצמו כיצד הוא שולח 

אוְ  הּ֙ ש ָ ָ ד ַעת  יִּ י ָצַֽ ַ֖ ו ָדה ל ִּ ה ְוצֵ֥ ִ֔ ד  ָ ֶָ֑ך ְוֵצאּ֙ ַהש   ת   ְלְיָךַ֖ ְוַקׁשְ יָך ת   א ֵכל ִ֔ ה . ָנִ֣ ֲעש ֵ י  ַוַֽ לִִּ֨

ַ֖י  ְכָךֵ֥ ַנְפׁשִּ ר  ָבַֽ ו ר ת ְ ֲעבִ֛ ַֽ י ְוֹאֵכֶָ֑לה ב ַ ַ֖ ֵ֥יָאה ל ִּ י ְוָהבִּ ְבת ִּ ֵ֥ר ָאַהִ֛ ֲאׁש  ַֽ ַ ים כ  ִּ֜ ַמְטַעמ ִּ

ו ת ם ָאמַֽ ר  ֵ֥ ט    5.ב ְ

                                                           
 .עובדיה, א', כ"א 1
 זכריה, י"ד, ט'. 2
 בראשית, כ"ה, כ"ז.3 

 שם, שם, כ"ח.4 

 'ד'.-שם, כ"ז, ג5 

 שם, כ"ח, ה'.6 

הוא רוצה לחשוף באמצעות תכונת הציד של עשו עולמות 
החבויים בו. לעומת זאת, רבקה שאוהבת וקדושים פנימיים 

 -את שני בניה וכפי שנראה בהמשך שהיא אכן תקֵרא 
ַֽו ב ְוֵעש ָ ֲעקַֹ֖ ַֽ  6ֵאֵ֥ם יַ

, יאלק -הנבואי בלה מהקב"ה עוד במהלך הריונה את המסר יק
  - ולפיו

לְ  ְלֹאםּ֙ מִּ דו  ו  ֵרֶ֑ ָ פ  ְך יִּ יִּ ַעַ֖ ֵ מ  ים מִּ י ְלֻאמ ִִּ֔ ֵנִ֣ ׁשְ ְך ו  ְטֵנִ֔ בִּ םּ֙ ב ְ י גֹויִּ ֵנֵ֤ ב ׁשְ ץ ְוַרַ֖ ֱאָמִ֔ ַֽ ם י  ֹאִ֣

יר ַֽ ד ָצעִּ ֲעֹבֵ֥ ַֽ  7יַ
. בעשו ד מכסה על עולם פנימי נסתרהיא איננה רואה שהציִ 

 היא מבינה את הציד כפשוטו ולכן אוהבת את יעקב יותר.

 מכירה תחת לחץ
  -ה וראחרי הקדמה זו נוכל להיכנס אל פסוקי מכירת הבכ

ֲעקַֹ֖  ַֽ ד יַ ז  ֵ֥ ִ֛ו ַוי ָ א ֵעש ָ ֹבֵ֥ יד ַוי ָ ֶ֑ ןב ָנזִּ ף מִּ ַֽ ו א ָעיֵ ה ְוהֵ֥ ַ֖ ד  ָ  8ַהש  
עשו חי בשדה ויעקב יושב אהלים, בבית, ולכן הוא זה 

 נשמע לגיטימי.זה שאחראי על הבישולים והכנת המרק. 

ל ַֽ ו א  ר ֵעש ִָּ֜ ִֹ֨אמ  י ַוי  ב ַהְלעִּ ֲעקָֹׂ֗ ַֽ ןיַ י ָנאּ֙ מִּ נִּ ָאדֹםּ֙ הַ  ֵטֵ֤ ם ָהַֽ ָאדֵֹ֤ י ָהַֽ כִּ ף ָאֹנֶ֑ ַ֖ ֵ֥י ָעיֵ ִּ ה כ  ז  ִ֔

ָרא ַעל ֵ֥ן ָקַֽ ֵ ֹום כ  ֹו ֱאדַֽ מַ֖ ֹום. ׁשְ ה ַכי ִ֛ ְכָרֵ֥ ב מִּ ֲעקֶֹ֑ ַֽ ר יַ אמ  ַֹ֖ ת ַוי  י א  ַֽ ְתָךַ֖ לִּ ֹכָרַֽ  9ב ְ
אמנם הוא נעתר  -עשו תמוהה  תגובתו של יעקב לבקשת

ה זאת לתת לו מהמרק אולם הוא מתנ   ומוכן לבקשת אחיו
ן בסביבה במכירת הבכורה. תגידו, לא היה שם איזה עורך די

איננה תקפה?  'מכירה תחת לחץ'-שייעץ לעשו ויסביר לו ש
ויה? ממתי מוכרים את הבכורה נאיזה ערך יש לבכורה ק -ועוד 

 'בשּוק'? לסוחר, כמו  תעוברה כסחורה

אף ו , מסכים למכירההזה בשיא הרצינות 'ביזנס'-עשו נכנס ל
  -העסק כל מנמק מדוע הוא עוד יוצא פה מורווח מ

נֹ  ה ָאַֽ ִ֛ נ ֵ ו ת ְוָלַֽ הִּ ְך ָלמֶ֑ ֵ֥י הֹוֵלַ֖ הכִּ ה מ ָ ֹכָרַֽ י ב ְ ַ֖ ה לִּ ֵ֥  10ז  
עשרה -בני חמשנערים רק נזכיר, ששניהם, יעקב ועשו, הם 

במעמד המכירה. יעקב איננו סומך על מילתו של עשו ולכן 
  -ושבועה מבקש שיהיה שם מעשה קנין 

ֹום ַוי ִּ  י ִ֔ ַ יּ֙ כ  ִּ ְבָעה ל  ֵָ֤ ׁש  ב הִּ ֲעקָֹׂ֗ ַֽ ר יַ אמ  ִֹ֣ תַוי  ר א  ֵֹ֥ ְמכ  ֹו ַוי ִּ ַבַ֖ע לֶ֑ ָ ב ׁש  ֲעקַֹֽ ַֽ ֹו ְליַ ָרתַ֖ ֹכַֽ . ב ְ

ים יד ֲעָדׁשִִּ֔ ִ֣ ְנזִּ ם ו  ח  ו ל ֶ֚ ב ָנתִַ֣ן ְלֵעש ָָׂ֗ ֲעקֹֹ֞ ַֽ  11...ְויַ
 היזו - 'נזיד עדשים'בתמורה לבכורה נותן יעקב לעשו אחיו 

שזה היה נזיד עדשים דווקא, במקרא  צויןהפעם הראשונה שמ

 ה, כ"ג.”כשם, 7 
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 לחם הזה. גם ובהמשך נסביר מדוע חשוב לדעת את הפרט
, למרות שהוא כלל לא 'על חשבון הבית', נתן יעקב לעשו

 .ביקש זאת

ָקם וַ  ַ֖ ת ְ ַוי ָ ׁשְ אַכל ַוי ִֵ֔ ִֹ֣ תַוי  ַ֖ו א  ז ֵעש ָ ב  ֵ֥ ְך ַוי ִּ ַלֶ֑ ה י ֵ ֹכָרַֽ  12ַהב ְ
היא של סיפור תמים בין שני העולה מן הפסוקים התחושה 

 האחד חוזר מהשדה עייף, 'עייף מת' -נערים בני חמש עשרה 
מנצל את והשני שנמצא בבית וגמור מעייפות, כמו שאומרים, 
 אשר מסתיים באקורדים קשים מאוד.  -מצוקת אחיו 

 ?על שם מה נקרא 'אדום'
 בואו נתחיל מהתחלה לבחון את מה שמתרחש שם.

המושג 'אדום' עושה לכולנו אסוציאציות קשות של כל 
היא  רומי-גלות אדום -ההיסטוריה שעברה על עם ישראל 

התורה פה קשה מכל הגלויות שעברו על עמנו. האכזרית וה
  -מסבירה לנו מדוע עשו נקרא אדום 

י ןַהְלעִּ י ָנאּ֙ מִּ נִּ ָאדֹםּ֙ הַ  ֵטֵ֤ ם ָהַֽ ָאדֵֹ֤ י ַעלָהַֽ כִּ ף ָאֹנֶ֑ ַ֖ ֵ֥י ָעיֵ ִּ ה כ  ָרא ז  ִ֔ ֵ֥ן ָקַֽ ֵ ֹום כ  ֹו ֱאדַֽ מַ֖   .ׁשְ

מרק אדום. מישהו מבין מה קערת על שם הנזיד. כי הוא רצה 
 -כתוב עליו ד עשו ! הרי כאשר נולכתוב פה?

אׁשֹוןּ֙  רִּ א ָהַֽ ֵצֵ֤ יַוי ֵ ַֽו ַאְדמֹונ ִ֔ ֹו ֵעש ָ מַ֖ ו  ׁשְ ְקְראֵ֥ ר ַוי ִּ ָעֶ֑ ת ש ֵ ר  ִ֣ ַאד   ֹו כ ְ ַ֖ ל  ֻ  13כ 
על שם  'אדום'לו היה טבעי יותר אם היו קוראים לכאורה, 

, או לכל הפחות הזו שהייתה לו כבר בלידתו אדמוניותה
 ואילוו', ש  אבל שם קוראים לו 'עֵ  -על שם אדרת השער  'שעיר'

הוא רצה צלחת מרק חמש עשרה שנה לאחר מכן בגלל שרק 
 קוראים לו אדום! איפה ההיגיון?!  -שהיה בצבע אדום 

דבר נוסף תמוה שצריך להבין פה הוא תפקידו של המרק. לפי 
אבל עשו מגיע  -ב ע  מה שאני מבין ויודע, מרק הוא פתרון לר  

. האמת, כשהוא 'עיף', לא רעב. הוא בכלל לא טען שהוא רעב
 -זיד כתוב מיד לאחר שהוא אוכל את הנ

ךְ  ַלֶ֑ ָקם ַוי ֵ ַ֖ ת ְ ַוי ָ ׁשְ אַכל ַוי ִֵ֔ ִֹ֣ ת ַוי  ַ֖ו א  ז ֵעש ָ ב  ֵ֥ ה ַוי ִּ ֹכָרַֽ  .ַהב ְ

זהו, העייפות הזו 'עברה' לו? האם לא כתוב שהוא הלך לנוח. 
ולי היו במרק הזה סמים ממריצים אבאמת הוא היה עיף? 

מה שבטוח שאחרי שעשו אוכל  -יפות שלו? יו את העיגשהפ
את הנזיד הוא מפתח תפיסת עולם שלפיה יש לבוז את 

 הבכורה הזו.

 ניצוצות הקדושה של ֵעָשו
אגדת 'במבט פנימי עמוק נוכל לראות שהסיפור הזה איננו 

, לא פשוטה, אלא הוא סיפור מכונן בתולדות עם ישראל 'עם
 שתי תפיסות עולם; קיימותעקב גדל בבית שבו . יפחות

אליבא דאבא יצחק, הנער שצד את החיות ואת הבריות עוטה 
אמנם מעטה חיצוני קשה ואכזרי אבל תוכו עמוק בעולמות 
פנימיים ויש לעמול קשה כדי לחדור אל מבעד לקליפה הקשה 

גלות בתוכו את הקדושה החבויה. ודאי שיעקב רוצה הזו ול
 להיות כמו אביו בתכונה זו.

מן הצד השני, אמא רבקה, שיעקב ויצחק שניהם אינם 
נושאת איתה מעת שהרתה עם מודעים לנבואה שהיא 

יודעת שיעקב הוא זה שעתיד  ,'שני גויים בבטנך...' -התאומים 
עת שהמעטה לקחת גם את תפקידו של עשו בעולם. היא יוד

החיצוני הזה של עשו לא אוֵצר בתוכו את אותן העוצמות 
אותן. וודאי  לגלות ומנסהשיצחק חושב שנמצאות שם 

שאולי ועצומים שבתוך תוכיותו של עשו יש דברים גדולים 
אף יפרצו ויבואו לידי ביטוי יום אחד, אבל בינתיים כאן, 

שבו גדל בעולם הזה, הכל יצטרך לעבור דרך יעקב. זהו הבית 
 יצחק אוהב את עשו 'כי ציד בפיו'. -יעקב 

כי אהבת יצחק את עשו 'כי ציד  14מופיע בספרים הקדושים
היו ניצוצות אכן בתוך עשו  ,קומבענובעת מכך שבאמת, בפיו' 

ר' מאיר, ואונקלוס הֵגר, ושמעיה ואבטליון  -של קדושה 
את כל אלו רצה יצחק להוציא החוצה מתוך  -ועובדיה הנביא 

עשו, ויעקב אשר חי בין שתי התפיסות הללו, כשהוא שומע 
ם..', 'הלעיטני מן האד   -את עשו חוזר הביתה מהשדה ודורש 

 איננהשש שהעייפות הזו היא ונבהל ומתחיל לפחד, כי הוא ח
יעקב מבקש להבין האם ייפות רגילה אלא עייפות מהחיים. ע

  הבכורה.תחושתו נכונה ועשו אכן עייף מהתוכן הפנימי של 

איננה  -ם הזה' 'הלעיטני נא מן האדם האד -אמירתו של עשו 
מבטאת תפיסת עולם ש כזואלא  ,אמירה צדדית, שולית

עמוקה. כשאנחנו נכנסים הביתה ומריחים ריח טוב של 
 העוף'מי מכין את  -בישולים אנחנו אומרים משהו בסגנון 

היינו,  - מרק עדשים'' איזה ריח נפלא של  -המדהים הזה?', או 
אבל עשו לא מציינים את התוכן של המאכל המדיף את ריחו. 

את זה של המרק, אלא רק רואה את התוכן הפנימי, אפילו לא 
מהחיצוניות  -ם'. ובדיוק מזה יעקב מפחד את 'האדם האד

 -האדומית הזו, ולכן 

ָרא ַעל ֵ֥ן ָקַֽ ֵ ֹום כ  ֹו ֱאדַֽ מַ֖  .ׁשְ

העולם?  -ולא מפורש מיהו זה שקרא לעשו בשם הזה 
? אולי אפילו היה זה יעקב שבסתר לבו כך קרא ההיסטוריה

 -לעשו אחיו. הוא מוודא את התחושה שלו ושואל את עשו 
מבקש, את  כל כך 'אני אתן לך את האדום הזה שאתה

שכן מעניין פנימי יש איזשהו תוכן  -החיצוניות הזו, אבל תגיד 
 אותך בעולם הוא הדברים כל מה שמענייןאותך או ש

בזה אתה מתעניין? אתה  -החיצוניים? מה עם הבכורה למשל 
 רוצה אותה?'

תשובה חיובית או אפילו שלילית, בלו  לענותעשו היה יכול 
  -אבל במקום זה הוא אומר 

נֹ  ה ָאַֽ ִ֛ נ ֵ ֵ֥י הִּ ְך ָל֑מּותכִּ ה הֹוֵלֵ֖ מ ָ ה ְוָלַֽ ֹכָרַֽ י ב ְ ַ֖ ה לִּ ֵ֥  .ז  

לך ן חמש עשרה. איך אתה הואתה בסך הכל ב - !הלו עשו
'אני הולך למות כי כל החיּות  -עשו בעצם אומר למות? אבל 

. יעקב משביע אותו, לא נותן לו נזיד 'הזו לא מעניינת אותי
'נזיד עדשים' ומוסיף לו עוד תוכן פנימי שנקרא  -אדום אלא 

 ועשו ממשיך בדרכו, הולך ובז את הבכורה.  -'לחם' 

'על כן קרא את  -כך מתחיל הסיפור הגדול של ההיסטוריה 
סיפור שכאמור רלוונטי עד ימינו, עד ביאת  - שמו אדום'

 .משיח צדקנו במהרה בימינו

 

                                                           
 שם.12 

 שם, שם, כ"ה.13 

 יערות דבש לר' יונתן אייבשיץ, ח"א, דרוש ז'.14 
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 שניה לסעודה - החקלאי הקדוש

 החריג האב

 ארץל המגיערעב עוד בסוף 'ראשון' של הפרשה, תקופה של 

ויצחק חושב לרדת למצרים, בדיוק כפי שנהג אביו אברהם 

  -ברעב שהיה בזמנו. אבל הקב"ה נגלה אליו ואומר לו 

א  ָרֵ֤ ר ַאלַוי ֵ אמ  ַֹ֖ ה ַוי  ַֽ  ֵאָליוּ֙ ְיֹהָוִ֔ ַ֖ר ֹאַמֵ֥ר ֵאל  ץ ֲאׁש  ר  ָאִ֔ ן ב ָ ֹכִ֣ ְיָמה ׁשְ ְצָרֶ֑ ד מִּ ֵרִ֣ ֵ . יךָ ת 

ה  ֵ֥ ְהי  ַֽ את ְוא  ץ ַהז ִֹ֔ ר  ָאִ֣ ו ר ב ָ יג ֶ֚ ַֽ ִּ ָ כ  ֶ֑ך  ֲרכ  ֲאָבַֽ ָךַ֖ ַוַֽ מ ְ תלְ  עִּ ןּ֙ א  ֵ ת  ְלַזְרֲעָךָׂ֗ א  ל ָךִ֣ ו ַֽ ָ  כ 

ֲאָר  תָהַֽ יּ֙ א  מֹתִּ ַֽ ֲהקִּ ל ַוַֽ ת ָהֵאִ֔ יךָ  צִֹ֣ ַֽ י ְלַאְבָרָהֵ֥ם ָאבִּ ְַ֖עת ִּ ב ַ ׁשְ ֵ֥ר נִּ ה ֲאׁש  ֻבָעִ֔ ְ  15.ַהׁש 

  -רש"י  שם מפרשוכפי ש

למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב, אמר לו אל שהיה דעתו לרדת 

  16.ואין חוצה לארץ כדאי לך, תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה

זוהי רק אחת מההנהגות שבהן יצחק שונה מאביו אברהם 

כל אחד  . אברהם ויעקב ירדו שניהם למצרים,ומבנו יעקב

נשאר  נאסר לרדת. הואיצחק על  שלו, אך מסיבותיו ומצרכיו

 בארץ ו...

ְרֵכַ֖הו   ְיָבַֽ ים ַוַֽ ֶ֑ ָערִּ ה ׁשְ ַ֖וא ֵמָאִ֣ ָנֵ֥ה ַההִּ ָ ׁש  א ב ַ ְמָצִ֛ וא ַוי ִּ ץ ַההִִּ֔ ר  ָאִ֣ ְצָחקּ֙ ב ָ ע יִּ ְזַרֵ֤ ַוי ִּ

 17ה'.

מהפעולות שמצאנו אצל אברהם שונה  , הזריעה,גם פעולה זו

עדרי שניהם רועי צאן. אמנם גם ליצחק יש כידוע  ויעקב, שהיו

אבל לפני הכל יצחק  -שטחי מרעה לעבורם  דואגצאן והוא 

הוא חקלאי. הוא זורע. בזה הוא שונה אף גם מנכדיו, בני 

אחיהם, המשנה יעקב, שכאשר הם מגיעים למצרים, יוסף 

  -מתדרך אותם מה לומר לפרעה למלך מצרים, 

ו  עֲ  ה ָהיֵ֤ ְקנ ִּ֜ י מִּ ינו  ְוַעדַאְנׁשִֵ֨ ֵרִ֣ עו  נ ְ יָךּ֙ מִּ ִ֨ ם ָבד  ה ג ַ ָ ת  ְחנו  ג ַ  ַעִ֔ ֶ֑ינו   םֲאַנַ֖ ֲאֹבתֵ

 ִֹ֔ ץ ג  ר  ִ֣ א  בו ּ֙ ב ְ ֵַֽׁשְ ו ר ת  ֲעבָׂ֗ ַֽ יב ַ ן כ ִּ ל ׁש  ָ ם כ  יִּ ְצַרַ֖ ֹוֲעַבֵ֥ת מִּ אן תַֽ ֵעה צַֹֽ  18.רֵֹ֥

מצרים היא ארץ חקלאית שמתבססת על השקיית הנילוס 

רועי צאן.  שמאפיין אתכם הוא היותכם הדבר, ואילו אתם

מתחדדת השאלה מה עושה אצל יצחק  הבחנה זו,לאור 

 הבסיס של הזריעה, של החקלאות?

עיון יצחק, כל עניינו מחייב  ,נדמה כי העולה התמימה הזו

 כולנו.לב נבין מה יצחק חוקק בו מתוכו נגיער שא ,עמוק

 זורע ונשאר בקדושתו

  -חז"ל במדרש  יש ביטוי תמוה שאומרים

אלא לקח את כל מעשר ממונו וזרע צדקה  ?וכי יצחק זרע דגן ח"ו

 19.לעניים

 ,20שיצחק זרע צדקות. 'זורע צדקות' -סוף המדרש מאוד יפה 

מדוע לשיטת המדרש 'חס ושלום'  -אבל תחילתו תמוהה 

                                                           
 ג'.-בראשית, כ"ה, ב' 15
 שם, ברש"י. 16
 שם, י"ב. 17
 שם, מ"ו, ל"ד. 18
 פרקי דר' אליעזר, פל"ג. 19

 - תשובתנווכבר רמזנו לעיל למה הבעיה לזרוע דגן? לזרוע? 

 על 21רבותינו מלמדים אותנוהזכרנו בשיעורים קודמים כי 

. המשמעות היא אבותינו הקדושים מרכבה לשכינההיותם של 

קדושים ומובדלים מענייני העולם הזה, לא  ךכשהם היו כל 

, את העולם כי הם לא עסקו בו אלא כי הם רוממו את הכל

בעצמם למרכבה עד שהיו  -הגשמי עצמו, אל הקדושה 

 ה הזו הם בחרו לעסוק ברעיית צאן.לשכינה. בדיוק מהסיב

עוסק בה מאפיינים עמוקים המאפשרים ללרעיית הצאן 

אדם יכול להיות פנוי להיות פנוי כולו לעבודת ה'. בעבודה זו 

משה שהיה רועה , ממש כמו 22מכל מחשבה 'בלתי לה' לבדו'

בסנה,  - רואההיה את מה שוזכה לראות  את צאן יתרו חותנו,

את, . בחקלאות, בעבודת האדמה, לעומת זבסיני, במדבר וכו'

אומרים ש וכפי יש זריעה, קצירה, דישה ודאגה.יש חרישה, 

  -חז"ל 

ר"ש בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת 

זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח 

 23?תורה מה תהא עליה

כוונת  ,ואם כןהאדמה מושכת לכיוון מטה.  -אין מה לעשות 

יתכן שיצחק עסק בעבודת ה -היא  בהסתייגותוהמדרש 

איננה נותנת לעוסק בה עבודה שכאמור חקלאות, הזריעה, ב

אצל  - מם אל מעל לחומריות הארצית? ומשיב המדרשלהתרו

קשור  הארץ לא הפריעה לו להמשיך ולהיותזריעת יצחק, 

 . אצל יצחק, עבודת הזריעה השאירה אותובלתי לה' לבדו

ית הצאן אצל שעשתה רעי יוק כפימופרש מהאדמה, בד

 אבות האחרים.ה

 לחפור קדושה

עניינו של יצחק הוא לחפור באדמה, לזרוע באדמה. גם המים 

 מגיעים על ידי חפירה דווקא ולא על ידי שהוא מחפש לצאנו

רחל אצל י שמצאנו אצל רבקה, פשאיבת מים והעלאתם כ

בנות יתרו. יצחק, העולה התמימה, מגלה שבתוך אצל ו

גם  -חה, הכי בלתי אפשרית הצמנת לתהמציאות הכי בלתי ני

 שם יש קודש.

יצחק  -את התנהגותו של יצחק עם בנו עשו  גם לפי זה נבין

בימינו, המשמעות של אדם חופר לעומק. בסלנג של הצעירים 

, אבל יתר על המידה 'חופר' איננה חיובית שמכנים אותו

הוא זה שלא  . את יצחק..גם בהחלט יתכן שכך היו מכנים 

 שחרית.מתוך ברכת יוצר אור, תפילת  20
 '.ב מ'ג דף קפד ע"חו ,ב 'דף רי עמ ח"אזוהר וכן  'ו ,ז"מ מדרש ב"ר 21
 שמות כ"ב, י"ט. 22
 ברכות, ל"ה: 23



 

4 
 

מסוגל לראות את הקליפה הקשה ביותר בלי לדעת לחפור 

 פנימה לעומק ליסודות ולגלות שם קדושה. 

המעשרות אותן מגלה יצחק לפי המדרש שלנו, וכפי שמביא 

תיקן את נושא המעשרות, זה ש שיצחק היה 24הרמב"ם

 בתוך המציאות של הדגן, -מבטאים גם הם את הרעיון הזה 

אלא שצריך לחפש ולמצוא  ,יש קודש -קרקע של גידולי ה

לא רק באופן  ולהוציא אותו. יצחק תיקן את רעיון המעשר

אלא  -לאברהם השלל כללי כמו מלכיצדק שנתן מעשר מכל 

חלק הוא קודש וממנו ניתן  ,הוא גילה שכבר בתוך הקרקע

 .הברכה תהיה אינסופית, ואז גם כלסוף ב-איןלהריח 

 תאמין -התעקשת וחפרת 

, הם 25בהמשך הפרשה, כשילכו רועי אבימלך ופיכל שר צבאו

יראו את יצחק שבכל מקום שהוא חופר הוא ממשיך לגלות 

הוא עובר למקום הבא  -את ברכת ה', וגם כשמגרשים אותו 

 ומגלה גם שם את הברכה.

                                                           
 רמב"ם, הל' מלכים, פ"א, הל' ג'. 24

אף . יתכן 'אין חוצה לארץ כדאי לך'. הוא יצחק עולה תמימה

היה גם הוא מתוך אותה  שמה שרצה יצחק לרדת לחוץ לארץ

עב אז זה הסימן כשיש פה בארץ ר -שאיפה רוחנית קדושה 

ם כדי לגלות שגם שם חבויה וטמונה שצריך ללכת למצריִ 

להכניס שם אנשים תחת כנפי קדושה פנימית עמוקה ו

לקרוא בשם ה'. אך הקב"ה מתגלה אליו ואומר לו ו השכינה

 -פיון אחר לא כאברהם ולא כיעקב אתה. אתה בא ללמד אי'

תלמד את שאת הישראליות שבנו. אתה האבא אתה תלמד 

חפור כולנו שגם במקום שאתה נמצא בו צריך להמשיך ול

גם כשיש בצורת, והאדמה . 'ולגלות את הבלתי ניתן להבנה

יש מים שמחכים ליצחק, לחקלאים, בעומק גם שם  -קשה 

לבעלי הארץ האמיתיים, לאנשי האדמה הקדושים שיבואו 

מאה  רעים וימצאו דווקא שם, דווקא אז,הם את הזיח בלהצמ

 שערים. 

  

 ל"א.-עי' בראשית, כ"ו, י"ד 25
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 לסעודה שלישית - באר מים חיים

 סיפורי חפירות

בגרר, התורה מאריכה בעניין חפירת  בסיפור שהייתו של יצחק

  - הבארות. בארות שכבר נחפרו על ידי אברהם אביו, אבל

ר ו ם ָעָפַֽ ְיַמְלאַ֖ ים ַוַֽ ִ֔ ת ִּ ׁשְ לִּ ְ ו ם פ  מִ֣ ת ְ   26סִּ

וכעת שב יצחק וחופר את אותן הבארות. בבאר הראשונה 

באים רועי אבימלך והם מתעשקים עמו, הוא קורא לה 'עשק' 

ועובר לחפור באר אחרת. גם בבאר השניה הם רבים איתו, 

הוא קורא לה 'שטנה' ועובר הלאה, לחפור את הבאר 

השלישית אשר עליה כבר אין הם מריבים איתו עליה. הוא 

  -'רחובות' ואומר  קורא את שמה

י ַֽ ִּ ץ כ  ר  ינו  ָבָאַֽ ֵ֥ נו  ו ָפרִּ ה ָלַ֖ יב ְיֹהָוִ֛ ִ֧ ְרחִּ ה הִּ ֹ֞ ָ  27.ַעת 

  –הרמב"ן במקום מעלה מקודה יסודית ונכונה מאוד 

פור תועלת ולא ייספר הכתוב ויאריך בענין הבארות ואין בפשוטי הס

 28...הוכבוד גדול ליצחק והוא ואביו עשו אותם בשו

ורה מאריכה בסיפור חפירת שאלתו היא מדוע בעצם הת

הבארות, סיפור שנראה לכאורה שולי ושאין בו תועלת 

   -לדורות, ותשובתו חשובה ויסודית עד מאוד 

באר 'אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו כי בא להודיע דבר עתיד כי 

להים אשר יעשו בניו של יצחק ולכן הזכיר -ירמוז לבית א 'מים חיים

מקור מים חיים את ה' וקרא  (ירמיהו יז יג) באר מים חיים כמו שאמר

ועשו אותנו  הראשון עשק ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו

כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו והשני קרא שמה שטנה 

 שם קשה מן הראשון והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו

נה על יושבי ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שט' (עזרא ד ו)

וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו  'יהודה וירושלם

נה במהרה בָ גלות רעה והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיִּ 

כמו  עשה בלא ריב ומצה והאל ירחיב את גבולנובימינו והוא יְ 

ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר וגו'  )ט ח"דברים י)ר שנאמ

  .ידשהוא לעת

דברי הרמב"ן נפלאים ומחייבים העמקה. כבר הזכרנו לא אחת 

ואף הסברנו  29'מעשה אבות סימן לבנים'-את מאמר חז"ל ש

כי המשמעות העמוקה של מאמר זה, כפי שמסביר אותו 

היא שהמעשה שעושים האבות הוא זה  30הרמב"ן עצמו,

שנותן לבנים את הכוחות כדי להתמודד עם התמודדויות 

 העתידות לבוא עליהם.דומות 

                                                           
 בראשית, כ"ו, ט"ו. 26
 שם, כ"ב. 27
 פירוש הרמב"ן עה"ת, בראשית, כ"ו, כ'. 28
 לך לך סימן טתנחומא פרשת עי' מדרש  29
 שם, י"ב, ו'. 30

מדוע מהווים הבארות הללו שחפר יצחק את הסימנים לרעיון 

כוח  הענקתבתי המקדש? כיצד חפירת בארות מהווה שלושת 

השנים שחרבו והשלישי  -לנו הבנים, לבנית בתי המקדש 

שעתיד להיבנות במהרה בימינו? מדוע מכל האבות דווקא 

המקדשות? ומדוע יצחק הוא זה שנבחר לתת את הכוח לבנית 

 לקיחת המים החיים דווקא היא המסמלת את המקדש?

 שלשה סוגי מקוואות

נדמה שיש כאן דבר נפלא. ראשית, אנו יודעים שהאבות הם 

של  DNA-שלוש תנועות, שלשה כוחות החקוקים בכולנו, ב

ששלשת האבות הם כנגד  31עם ישראל. מבואר בספרים

ורה, עבודה ת -שלושת העמודים שעליהם העולם עומד 

 הוא כנגד גמילות ,איש החסד ,. אברהם32וגמילות חסדים

עמוד העבודה, הנעקד, ויעקב הוא עמוד  -החסדים, יצחק 

התורה, האמת. לפי זה ברור מדוע בתי המקדשות נרמזים 

עיקר העבודה, יצחק הוא עמוד העבודה ובקשר ליצחק, שהרי 

  .היא בבית המקדש ,עבודת ה'

 של כל החיים ולבית המקדש;ועכשיו לתוכנה של העבודה 

הסוג האחד הוא זה שנבנה ישנם שלשה סוגי מקוואות מים. 

המוליך את המים  בידי אדם. בסוג כזה של מקווה, האדם הוא

ועדיין המקווה כשר  - אל תוך המקווה, על פי כללי ההלכה

ה בו בנביע . הסוג השני הוא המעיין, אשר מקור המיםומטהר

 טבעית, מים חיים המפכים ממעמקי האדמה. הסוג האחרון

הוא הבאר. הבאר, מצד אחד נחפרת על ידי אדם אבל מאידך 

המים נובעים לתוכה  -לאחר החפירה, לאחר יגיעת האדם 

מבטן האדמה מאליהם. אין האדם מוליך את המים אל הבאר 

ואז הם  -אלא תפקידו הוא להסיר את העפר המכסה אותם 

 מאליהם. פורצים

בעולם ההלכה מי הבאר נחשבים כמי מעיין ולא מי מקווה, 

. כל מגמתו של 33ובמקום שצריך מי מעיין ניתן להביא מי באר

 -בית המקדש היא בעצם  

ם תֹוָכַֽ ַ֖י ב ְ ִּ ַכְנת  ׁש ְוׁשָ ֶ֑ ְקד ָ י מִּ ַ֖ ו  לִּ ש   34.ְוָעֵ֥

דהיינו מטרת המקדש היא להביא לגילוי ה', להשראת השכינה 

, מתוך הבית, ותקיף את העולם כולו, אך אשר תפרוץ משם

הם צריכים את  -כדי ש'המים החיים' הללו יוכלו לפרוץ 

 העבודה שלנו. 

 

 זהר )ס"ת( ר"פ ויצא. 31
 עי' משנה אבות, א', 32
 .ס"ק א' ש"ך יורה דעה סימן ר"א 33
 שמות, כ"ה, ח'. 34
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 אלפיים שנות חפירה

כי המקדש  -יצחק מלמד אותנו כיצד מוציאים עפר מכל מקום 

הוא בתוכנו והוא מכוסה עפר ורק כאשר מצליחים להסיר את 

העפר עוד יפרצו ממנו מים חיים. את המקדש הראשון בנה 

שלמה המלך, גם השני נבנה באמצעות הצהרת כורש,  -אדם 

עזרא ונחמיה ואף חודש על ידי הורדוס. המקדש השלישי, 

די הקב"ה , על י35אשר עתיד להיבנות, על פי דעה אחת בחז"ל

  -בעצמו ולרדת אלינו מוכן מן השמים, כמאמר הפסוק 

יךָ ...  ַֽ ו  ָיד  ֹוְננֵ֥ י כ  ׁש ֲאדָֹנַ֖ ָדָ֕ ק ְ  36.מִּ

 איפה שם תהיה ההכנה שלנו, איפה 'ועשו לי מקדש'? -ואם כן 

את הבית הראשון והשני  -אכן כאן טמונה התשובה האדירה 

ים בנו הבונים, אך את הבית השלישי אנחנו בונים באלפי

שנות עבודת ה', באלפיים שנים של חפירות והוצאה של עוד 

עפר ועוד עפר, מהמקומות הכי סתומים וחתומים. הבית 

י' -השלישי יעמוד לעדי עד  ָּ֞ה ִהְרִחִ֧יב  ִכִּֽ ץ 'הַ֛עת  ר  א ִּֽ ִרִ֥ינּו ב  ָ֖נּו ּופ  '. ל 

'רחובות', בעבודה מקיפה ורחבה הנוגעת בכל -כי הוא יהיה ל

 והכי נמוכים.הנדבכים הכי קשים 

  

                                                           
 שמות, ט"ו, י"ז. 36 סוכה, מ"א. 35
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 לסעודת מלווה מלכה  - המתים ותחייתהבאר השביעית 

 בבאר שבע גם יצחק קורא בשם ה'

בתקופה אשר גר  ,הקשרים של יצחק עם ממלכת פלישתים

אינם מסתיימים בסיפור בארות אברהם שסיתמום  ,בגרר

 הפלישתים ומילאום עפר ושחפר יצחק שוב. 

לאחר שחפר יצחק את הבארות הוא מגורש משם על ידי מלך 

 גרר באה אליו. נראה כי בסמוך לכךאך מיד  -גרר 

ַַֽבע ֵאֵ֥ר ׁשָ ם ב ְ ַָ֖ ׁש  ַעל מִּ ֵ֥  37.ַוי ַ

אנו זוכרים כי בבאר שבע התגורר אברהם אבינו לאחר הפיכת 

 -ושם הוא סדום ואף כאשר שב מארץ גרר 

ְקָרא ִ֨ ֶַ֑בע ַוי ִּ ר ׁשָ ְבֵאִ֣ ל ב ִּ ע ֵאַׁ֖ש  ֵ֥ ט ַ ֵ֥ם הַ֖  ַוי ִּ ׁשֵ ם ב ְ ם 'ׁשִָ֔  38.ֵאֵ֥ל עֹוָלַֽ

שימו לב שכעת גם יצחק קורא שם בשם ה' וגם אליו מתגלה 

  -שם הקב"ה 

ְזב ֵָׂ֗  ִ֣ם מִּ ן ׁשָ ב  ִ֧ ִ֣ם הִ֔ ַוי ִּ ׁשֵ ְקָראּ֙ ב ְ ט 'ַח ַוי ִּ ְכרו   ַוי   ֹו ַוי ִּ ֳהלֶ֑ ַ֖ם ָאַֽ י ׁשָ ֵ֥ם ַעְבֵדַֽ ק  ׁשָ ְצָחַ֖ יִּ

ר ֵאַֽ  39.ב ְ

בבאר שבע נמצא עץ האשל נכון, אנחנו זוכרים 'מהגן' כי 

הוא קורא לעוברים ושבים להכיר בבורא שם שנטע אברהם ו

עולם, ואילו את יצחק אנו זוכרים כחופר הבארות ואולי גם 

אבל הנה מסתבר שגם יצחק קורא  - מבחין בין בניוכזקן שלא 

בבאר שבע בשם ה'. אמנם למעשי יצחק יש משמעות ותוכן 

אחר, יצחקי, שאיננו דומה למשמעות של מעשי אביו אברהם 

 הלן.נראה זאת ל שם.

עבדיו של יצחק כורים שם עוד באר, רביעית   -נשוב לסיפור 

באר שחפרו עבדי אביו, אלא באר עוד במספר. זוהי איננה 

חדשה לגמרי. בהמשך נראה כי היא תקרא בשם 'שבעה', כיון 

ש בארות חפרו עבדי אברהם, ושל -שהיא השביעית שנחפרת 

 ים אתכורוכעת  -את אותן שלוש חפרו בשניה עבדי יצחק 

 הבאר השביעית. לפי פירושו של הרמב"ן שהזכרנו בשיחה

, שלוש הבארות מקבילות לשלשת בתי המקדש, 40הקודמת

מהי הבאר הרביעית הזו ומדוע צריך  -ואם כן נשאלת השאלה 

אותה? הרי כבר יש שלשה בתי מקדש? היש מקדש רביעי? 

 בהמשך נברר גם נקודה זו.

 לאקונה בחוק

ופתאום  ,קורא בשם ה', אותו אשל תחתאולי יצחק נמצא 

הכי קשים שלו. לא פחות ולא יותר האויבים  -מגיעים אליו 

שלשום גרש אותו מגרר, תוך הפרת -אבימלך, שרק אתמול

                                                           
 בראשית, כ"ו, כ"ג. 37
 שם, כ"א, ל"ג 38
 שם, כ"ו, כ"ה. 39
 פירוש הרמב"ן עה"ת, בראשית, כ"ו, כ'. 40
 שם, כ"א, כ"ג. 41

הברית שהוא עצמו כרת עם אברהם! הברית שבה הוא 

  -התחייב לאברהם 

ם ר אִּ קִֹ֣ ׁשְ י ת ִּ ֶ֑ ְכד ִּ ְלנ  י ו  ַ֖ ינִּ ְלנִּ י ו   41...לִִּ֔

על דרך החידוד היו שאמרו שכנראה היו לאבימלך יועצים 

משפטיים טובים כי הם הצליחו למצוא פרצה, לאקונה בנוסח 

ההתחייבות על פי הפסוק היתה שלא לשקר  -הברית 

 אבל לא לבנו... -לאברהם, לנינו ונכדו 

  -זהו אותו אבימלך שאמר ליצחק 

י ַֽ ִּ נו  כ  ִָ֔ מ  עִּ ְך ֵמַֽ ְמת ָ  ֵלֶ֚ ד ָעַצֵ֥ ו  ְמאַֹֽ נ  ַ֖ מ    42.מִּ

ופתאום הוא מגיע עם כל הפמליה שלו, ויצחק בלי להתבלבל 

 -שואל אותם 'מה קרה?' 

ם כ ַֽ ת ְ אִּ י ֵמַֽ ו נִּ חַ֖ ְ ל  ׁשַ ת ְ י ַוַֽ ִ֔ ֵנאת ִ֣ם ֹאתִּ םּ֙ ש ְ י ְוַאת   את ִ֣ם ֵאָלֶ֑ ו ַע ב ָ  43.ַמד ַ֖

פה את המציאות ולא מעגל פינות. הוא יודע איך ייצחק לא מי

צריך לעבוד ולדבר פה באזור. ובשל כך, גם אבימלך עונה לו 

  -באופן ישיר ואמיתי 

י ַֽ ִּ ִ֘ כ  ינו  ִ֘ ֹו ָראִּ ה הִ֣  ָראִ֣ ִ֣ ָך  'ָהיָ ֶ֑ ינו  ו ֵבינ  יֵנִ֣ ַ֖ינו  ב ֵ ינֹותֵ ַֽ ה ב ֵ א ָאָלִ֛ י ָנֵ֥ ִ֨ הִּ ר ת ְ אמ  ָֹׂ֗ ְךְ֒ ַונ  ָ מ  עִּ

 ַֽ מ ָ ית עִּ ַ֖ ֵ֥ה ְברִּ ְכְרתָ  44.ךְ ְונִּ

 –'הרי יש ברית', אומר אבימלך, 'ואמנם אנחנו הפרנו אותה 

מבקשים לחדש אותה'. יצחק עושה חוזרים בנו ואבל אנחנו 

להם משתה, ותוך כדי המשתה, בין המנה העיקרית למנה 

האחרונה, כשיצחק מלמד אותם לקרוא בשם ה' והם אכן 

  -מודים בהשגחת הקב"ה, פתאום מגיעים עבדי יצחק 

ֹו ַעל דו  לִ֔ ִ֣ ג ִּ ם ַוי ַ יִּ אנו  ָמַֽ ֹו ָמָצֵ֥ אְמרו  לַ֖ ֵֹ֥ רו  ַוי  ִ֣ר ָחָפֶ֑ ֵאַ֖ר ֲאׁש  ֹות ַהב ְ א . ֹאדֵ֥ ְקָרֵ֥ ַוי ִּ

ה ַעלאֹ  ְבָעֶ֑ ַ֖ה  ׁשִּ ם תָ ן ׁשֵ ֵ֤ ֵ ה כ  ַֽ ֹום ַהז   ד ַהי ֵ֥ ַבע ַעַ֖ ר ׁש ִ֔ ֵאִ֣ ירּ֙ ב ְ  45.ָהעִּ

זה דבר מופלא. מה אומר פה אבימלך? שהוא ראה עכשיו 

לא ראיתם  –מה היה עד עכשיו שהקב"ה נמצא עם יצחק? ו

כי הוא  –שהקב"ה עם יצחק? הרי בגלל זה גרשתם אותו 

 הצליח בכל מה שעשה, בכל באר שחפרתי מצאתי מים.

 הסטרא אחרא בא לברך

האלשיך '. רבי משה אלשיך, ומופלא תשמעו פירוש עמוק

  -אומר  'הקדוש

בראות אבימלך את כל שפע טוב ברכת יצחק, משלא היה כן לו 

ולעמו ]כשהיה עוד בגרר[ עלה על רוחו כי השר המשפיע עליו ועל 

עמו ]המלאך שהשפיע ברכה על הפלישתים[ ממנו היה גדל גם יצחק, 

 בראשית, כ"ו, ט"ז. 42
 שם, שם, כ"ז. 43
 שם, שם, כ"ח. 44
 ל"ג.-שם, שם, ל"ב 45



 

8 
 

אלא שלהיות יצחק יותר מוכן לקבל השפע על כן היה העיקר בא 

אליו ומשיוריו היה בא אל אבימלך ואל עמו... אך אחר זמן נסיעתו 

 46תו מעירםעל לכראו כי לא נתווסף להם שפע 

אחרי שיצחק העתיק את מקומו ועכשיו הוא איננו מתגורר 

, הברכה עוד בגרר, מגלה ומבין אבימלך שלא נשאר להם כלום

מזרח לכו תבדקו בכל מקום בששרתה עליהם נפסקה כליל. 

 משם את היהודים מה נשאר שם היום... /הרגואירופה שגרשו

הממונה של ר תה בשל השיעכשיו הוא מבין שהברכה לא הי

עכשיו אני מבין שאין עוד '. 'ה' עמך'-בגלל שאלא  פלישתים

 . 'מלבדו

אתם יודעים מה ההבדל בין הקריאה בשם ה' של אברהם לבין 

בכל זו של יצחק? אברהם היה עובר מעיר לעיר, מכנס אנשים 

יעקב ירד לשם, אבל  מקום, גם בחוץ לארץ, גם מצרים. גם

כמו אבוקת אש, יושב במקומו כמו הוא עולה תמימה,  -יצחק 

מדורה ענקית שמושכת אליה את כל הניצוצות ואליו באים 

, אלו שאמרו שההשפעה איננה הקשים כולם, אפילו אויביו

מגיע אליו לברך, בעצמו מהקב"ה, אפילו הסטרא אחרא 

 להודות ולומר שאין עוד מלבדו. 'ה' עמך'.

אומרים יצחק יושב איתם במשתה ופתאום באים עבדיו ו

הרי כבר ראינו בבארות הקודמים  –'מצאנו מים'. ואתה תמה 

את שלשת בתי המקדשות, ומה הם המים החדשים האלה? 

 מה טיבה של באר זו?

 מאויב לאוהב

'ויקרא את שמה שבעה'. אנחנו נמצאים בפתחו של חודש 

 -כסלו, החודש שבו נשיר כולנו בעז"ה בחנוכה מדי יום 

ְבָעהָהֵקם ָלנו  רֹועִּ ...   47ים ׁשִּ

באר המים השביעית, האחרונה, היא הבאר של תחיית 

המתים. יצחק מגלה בעולם איך גם הנעקד, גם מה שנראה 

 בפנים בפנים, –מת, איך גם במקומות שהכי מלאים עפר 

ת גמורה. אצל יצחק לא רק כל העולם שממתין יש חיּו ,בתוכם

ה', -אין כששיבואו לתת לו הרצאות 'אברהמיות' יכירו ויגידו 

יימשך ויבוא  גם הוא –גם מי שהכי הפוך, הכי אויב אלא 

 הבן הנעקד.אל מאליו אל האבוקה הזו שנקראת יצחק, 

'ה' -לעם ישראל בעיניהם ש, יראה 48יצחק, כמו באותה אגדה

זוהי  49ים', הוא שיגלה לכולם את תחיית המתים.לה-הוא הא

יחודית היקריאתו משמעות האחרונה, זוהי  ,הבאר השביעית

 של יצחק בשם ה'. 
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