
 

 

 רועי צור ר'   | ויצא

 בס"ד 

א " שָּׂ י צֹאן ֹרְבצִּ   ַויִּ ה ֶעְדרֵּ ם ְשלשָּׂ נֵּה שָּׂ ֶדה ְוהִּ ר ַבשָּׂ נֵּה ְבאֵּ ה ְבנֵּי ֶקֶדם: ַוַיְרא ְוהִּ ֶלְך ַאְרצָּׂ יו ַויֵּ ים  ַיֲעֹקב ַרְגלָּׂ

ים רִּ ֲעדָּׂ ל הָּׂ ה כָּׂ מָּׂ ר: ְוֶנֶאְספּו שָּׂ י ַהְבאֵּ ה ַעל פִּ ֶאֶבן ְגֹדלָּׂ ים ְוהָּׂ רִּ ֲעדָּׂ וא ַיְשקּו הָּׂ ר ַההִּ ן ַהְבאֵּ י מִּ ֶליהָּׂ כִּ ֲללּו ֶאת  וְ  עָּׂ גָּׂ

ּה:   ְמֹקמָּׂ ר לִּ י ַהְבאֵּ ֶאֶבן ַעל פִּ יבּו ֶאת הָּׂ שִּ ְשקּו ֶאת ַהצֹאן ְוהֵּ ר ְוהִּ י ַהְבאֵּ ַעל פִּ ֶאֶבן מֵּ ....                                         הָּׂ

י  וא: ַוְיהִּ ה הִּ י ֹרעָּׂ יהָּׂ כִּ בִּ ם ַהצֹאן ֲאֶשר ְלאָּׂ ה עִּ אָּׂ ל בָּׂ חֵּ ם ְורָּׂ מָּׂ ר עִּ ל ַבת   עֹוֶדנּו ְמַדבֵּ חֵּ ה ַיֲעֹקב ֶאת רָּׂ אָּׂ ַכֲאֶשר רָּׂ

 ֹ ר ַוַיְשְק ֶאת צ י ַהְבאֵּ ַעל פִּ ֶאֶבן מֵּ ֶגל ֶאת הָּׂ ַגש ַיֲעֹקב ַויָּׂ מֹו ַויִּ י אִּ ן ֲאחִּ בָּׂ מֹו ְוֶאת צֹאן לָּׂ י אִּ ן ֲאחִּ בָּׂ י  לָּׂ ן ֲאחִּ בָּׂ אן לָּׂ

מֹו:   ט( -" )בראשית כ"ט א אִּ

 לארץ! מפגש בין שמים , בבאר ישנו 'נס הקיום' - סגולת הבאר 

יצחק פוגש את רבקה כשהוא "בא מבוא באר לחי רואי".  . אליעזר מצא את השידוך ליצחק בבאר

 פוגש את צפורה בבאר.  - משה בבריחה  פוגש את רחל בבאר. -יעקב בבריחה  

 מעבר לתכונות והסגולות המיוחסות  למים, מה המיוחד בבאר עצמה? 

 באור, ברור.   -מובנה גם   - המילה 'באר'  האושר.מקור הטוב ו -  'באר מים חיים'  - השפעת ה' נקראת 

הבאר מהווה את מקור החיים. היא מספקת את החיים עצמם. מפאת חשיבות הבאר היא מהווה  

 נס הקיום!   -יש להניח שראו בבאר נס    מקום כינוס.

רק צריך לחפור,    -ניתן לראות בבאר יצירה מקורית של הקב"ה. ללא מגע יד אדם וללא התערבותו  

 לות אותה. המים נובעים ישירות מפאת רצונו יתברך. לג 

הברכה מצויה בשפע...רק לחפור ולגלות. בהכרח קיימת 'אווירה' מאד מיוחדת של חיבור שמים  

מעין הופעה  ישירה של הקב"ה. כל מה שקורה סביב הבאר מקבל ממדים מאד   -וארץ, גשם ורוח  

 ה ומעשה מבארים ומבהירים את המתרחש!  כל אמירה, קבל  - משמעותיים! ישנה השגחה מיוחדת 

מעשה האבות בבאר פותח   -מעשה אבות סימן לבנים   -רוע העכשווי משליך על העתיד. מעין  יהא

  שש אפשרויות   רבי חמא בר חנינא ( דרש בראשית רבה ע ח במדרש )   עידן חדש המשפיע לדורות.  

 ועוד... , הבאר, המים, שלושה עדרי צאן אבן שונות למה שמסמלים כאן ה 

   , מתרחש בבארקל וחומר אצל האבות -דווקא השידוך המצריך  הרבה ס"ד  

כולל האווירה, הסגולה  -בשילוב 'התפאורה' של הבאר   הבאור צריך להיות ייחודי ומושלם!

 וההתערבות שלו יתברך!  

'קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף'. להצלחת הזיווג דרושה התערבות הכרוכה בנס. נדרשת  

 תדלות האדם ע"י החפירה, הגילוי של השפע הקיים מששת ימי בראשית.  הש

גם בעבודת החינוך יש צורך בהשתדלות של החפירה והמאמץ לגלות את השפע הקיים בכל נשמה  

 כדי להשקות את הצאן... ולעיתים קשה הגילוי הזה כקריעת ים סוף.  

ֶאֶבן  את הצאן " בתפילה שנזכה לכוחות של יעקב בגילוי מי הבאר כדי להשקות  ֶגל ֶאת הָּׂ ַגש ַיֲעֹקב ַויָּׂ ַויִּ

מֹו  י אִּ ן ֲאחִּ בָּׂ ר ַוַיְשְק ֶאת צֹאן לָּׂ י ַהְבאֵּ ַעל פִּ כזה שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך   - רש"י   "מֵּ

 . שכחו גדול
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