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 תולדות פרשת 

ְעַתר ִיְצָחק לַ   ְלֹנַכח ִאְשתֹו, ִכי ֲעָקָרה ִהוא;   ה'ַויֶּ

ר לֹו  ָעתֶּ  ַוַתַהר ִרְבָקה ִאְשתֹו  ה'ַויֵּ

ר ִאםַוִיְתֹרְצצּו ה ָאֹנִכי; - ַהָבִנים, ְבִקְרָבּה, ַותֹאמֶּ ן, ָלָמה זֶּ  כֵּ

ת ְך, ִלְדֹרש אֶּ לֶּ  כב( -)בראשית כה,כא ה'-ַותֵּ

 

וכתב אם כן למה זה אנכי רבותינו דרשוהו   ?המקרא הזה אומר דורשני שסתם מה היא רציצה זו ךכל ע

עוברת על פתחי  , יעקב רץ ומפרכס לצאת  - רב  ע  ם ו  עוברת על פתחי תורה של ש   כשהיתה ".ריצהלשון " 

 )פירוש רש"י על הפסוק(   .עשו מפרכס לצאת   -בודת אלילים  ע

 

ד"ריון של שרה שמתואר בקיצור נמרץ  יהפרשה מספרת לנו על ההריון של רבקה. בשונה מהה לֶּ ,  " ַוַתַהר ַותֵּ

 ריון של רבקה. יהפרשנים תמהים על הפרטים שמוסיפה התורה על ההריון של רבקה יש לנו סיפור.  יעל הה

ריון של שרה  יאבל האמת היא שאם נשאל כל אשה עם ההריונות שלה היא תספר לנו הרבה סיפורים. הה

, אלא גם בגלל שהוא נתפס אצל הפרשנים כהריון ש"אין  שרה הוא יוצא הדופן, הנסי, לא רק בגלל הגיל של  

 עם התרגשות, עם סיפורים, עם תקוות ועם חששות.   –ריון של רבקה הוא היריון רגיל  יהה  מה לספר עליו".

  כשרבקה עוברת ליד בית מדרש, מקום שלומדים על אמונה בה', היא מרגישה שהתינוק זז. זו תחושה 

כשרבקה עובדת ליד מקדש   נעימה ומסקרנת. האם זה אומר שהתינוק שלה מתרגש מאמונה בקב"ה?

  גם אז היא מרגישה שתינוק שלה  – לעבודת אלילים )זוכרים את המדרשים על ילדותו של אברהם אבינו?( 

 האם זה אומר שהתינוק שלה מעדיף עבודת אלילים?  –זז 

 

  – רבקה מעדיפה כמובן שהבן או הבת שיוולדו לה ילכו בדרך שלה ושל יצחק, בדרכם של אברהם ושרה 

 ? ה' אל יחיד בורא העולם. מה עושים הורים כשהם מאד רוצים משהו בשביל הילדים שלהםאמונה ב

מתפללים. רבקה מלמדת אותנו לסדר את הרצונות שלנו ואת השאלות שלנו בדרך התפילה. היא הולכת  

למקום מיוחד, כדי לערוך בו את התפילה שלה. היא יכולה להתפלל בביתה, כמובן, הרי אפשר להתפלל  

קום, אבל היא מלמדת אותנו שלפעמים על התפילה הרגילה היומיומית )"הביתית", כאמא, אני  בכל מ

מתפללת בעיקר בבית(, אנחנו מוסיפות תפילה מיוחדת, במקום מיוחד, עם כוונות מיוחדות. קוראים לזה  

 "לדרוש את ה'". לדרוש=לחקור, לברר, לשאול, לבקש. 

 

  מה רצינו, היכן היינו, האם זו  – הם התפללנו תפילות מיוחדות ליד שולחן השבת נוכל לספר על מקרים שב

 והודיה?   חתה תפילה של שביתה תפילה של בקשה, הם זו הייהי

אני זוכרת שלפני הרבה שנים נהגתי ברכב עם הילדים מירושלים לרעננה, כדי לבקר את סבא וסבתא. זו  

ורציתי לעשות את זה. כשהגענו   תה הפעם הראשונה שנהגתי מעיר לעיר ומאד התרגשתי, פחדתייהי

י את העוצמה להכי חזק שאפשר ורקדתי  תבשלום לרעננה. שמתי דיסק עם השיר "שהחיינו וקיימנו" כיוונ

עם הילדים במגרש החניה. הייתי כל כך שמחה שהצלחתי באתגר הנהיגה שלי, ורציתי להודות לה' בברכה  

 ובריקוד על הכוחות שנתן לי לנהוג ולהגיע בשלום. 
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