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עם זה ". רק להתפלל –' לא מצאתי דרישה אצל ה: "ן על אתר מציין"הרמבו ,"'רֹׁש ֶאת הִלדְ  ַוֵּתֶלךְ " הכתוב מספר על רבקה
מורכב פסוק ה. ב עולות לא מעט שאלות הן מצד הצורה הן מצד התוכן"מפסוק כ. מעטים הדיונים במקורות לתפילה זו

 :סיבתי ביניהן בקשר ת קשורותושלוש הפעולו ,החיבור ו"יואמצעות חוברים זה לזה בובפועל  פותחיםש איבריםשלושה מ
אם כן למה זה ( ַוּתֹאֶמר> )הבנים בקרבה( ַוִּיְתרֲֹצצּו :'גמחוללת את פעולה ' ופעולה ב ',ב מחוללת את פעולה 'א פעולה
, הראשון מתאר את מצבה הפיזיולוגי של רבקה: שלושת האיברים מתארים תהליך זרימה לוגי). 'לדרוש את ה( ַוֵּתֶלךְ  >)אנכי
שלושת : פשטותו המבנית מטעה. והשלישי את תוצאת המסקנה, את הרהוריה על מצבה והמסקנה מתפיסת מצבה השני

ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה  ַוּתֹאֶמר ?מדוע הקדים את המאוחר: ְּבִקְרָּבּה ַהָּבִניםַוִּיְתרֲֹצצּו . הפעלים מעוררים לא מעט תמיהות ושאלות
בדברינו אלה '? מה דרשה מאת ה? לאן הלכה ולמה הלכה :'ִלְדרֹׁש ֶאת ה ַוֵּתֶלךְ ? ריהמה משמעות דב? מה אמרה רבקה: ָאנִֹכי

  .כג-נבקש לעמוד על פשר תפילתה כפי שעולה מן הכתוב וממה שאינו כתוב בפסוקים כב
  ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה . א

בא להעיד על אות מבשר ַוִּיְתרֲֹצצּו וכן איננו יודעים אם מצד הת: האיבר הראשון בפסוק מעלה תהיות צורניות ותוכניות כאחת
הרי האיבר השני בפסוק יובן כקבלת החלטה מצד , אם כוונתו לתאר אות המעיד על תקינות ההיריון. חיים או על סכנת חיים

ות בלידה קשה או סכנת הסתכנ, בא לתאר מצב פיזיולוגי חריג המעיד על סיבוך בהיריון ַוִּיְתרֲֹצצּוואם . 'רבקה להודות לה
לא ניתן ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה משלוש המילים . הרי האיבר השני יובן כקבלת החלטה לבקש רחמי שמים, חיים ליולדת

מה  מיד השאלה למקרא איבר זה עולה. האיבר הראשון בפסוק אינו חף מתמיהות גם מצד הצורה. להכריע למה מכוון הכתוב
הלוא הלידה ומהלכה ? ומדוע הוא מקדים את המאוחר, לציין מה יש ברחמה לפני צאת העוברים לאוויר העולםראה הכתוב 

עוד ניתן לתמוה ? שבקרבה עוד קודם שנולדו 1הבניםאם כן מדוע הכתוב מדבר על , כו-מתוארים אחר כך בפסוקים כד
עולה , מר שהסיפור נכתב לאחר שהדברים קרווגם אם נא? כיצד הסופר המקראי יודע מה יש ברחמה: ולשאול שאלת תם

   2?השאלה מדוע הכתוב אינו שומר על הסדר הכרונולוגי ומשתף את הקורא במידע זה לפני התרחשותו
עוברים ברחמה ומה מינם קודם  כמהיודעת , ְוַהְּמַסֵּפרכמו הקורא , כביכול גם רבקה. הקדמת המאוחר יוצרת מצג מטעה      

ברי שנתונים אלה אינם ידועים לרבקה במהלך ! ולא היא .ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכיתוהה בינה לבין עצמה  שנולדו וקודם שהיא
שאלתה בהמשך : היפוכו של דבר. אינה נסמכת על מה שהסופר המקראי והקורא יודעים לפניה ושאלתה, התרחשות הדברים

  . אות וחרדות לסיומו התקין של ההיריון ואף חשש לחייהומתוך תחושת חוסר וד, מתעוררת דווקא מתוך אי ידיעה ודאגה
 ,אולם במקומנו הקדמת המאוחר היא באותו עניין ממש ובסמיכות מקום 3,אמנם ידוע שאין מוקדם ומאוחר בתורה      
המניח , ר העומדת ביסוד מבנה החשיבה של הקורא והדמויות גם יחדהקדמה זו משבשת את הזרימה הלוגית של הסיּפֵ ו
שהדבר נעשה מתוך רשלנות סגנונית או קושי לשמור על סדר  ניחואף על פי כן קשה לה. הסובב לעולם קודם בזמן למסובבש

נראה שהקדמת המאוחר נעשתה בכוונת מכוון ותכליתה לומר שההתרוצצות שעליה מדובר כאן נבדלת מתופעות . כרונולוגי
לקורא טרם זמנם " הרפואיים"גילוי הפרטים . והעוָּברים הם ממין זכר, מפני שברחמה יותר מעוָּבר אחד, דומות בהיריון רגיל

  ".ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי"ולפיכך  4,בא להדגיש שהתופעה הייתה כה יוצאת דופן עד שרבקה חששה לחייה
ִאְׁשּתֹו ַוִּיְתרֲֹצצּו  ַוַּתַהר ִרְבָקה" נאמררי כאן ה, ניסוח שניכר בקיצורו הנמרץ –) ב:כא' בר" (ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד"אם על שרה נאמר       

התפתחות ההיריון והלידה של , תהליך ההתעברות. 'וגו" וֵּיצא הראשון"רק כעבור שלושה פסוקים נאמר ". ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה

                                                 
  .ז בירושלים"התשנ ב סיון"יע ב"נלב, ר יוסף אלבו"מרדכי בן כה' בן ר' הרב אשר מ, נ אבי מורי"לעהמאמר מוקדש    ∗

  .קרי יותר מעובר אחד וממין זכר: מבנים   1
בלי לציין שיש יותר " ותחוש התרוצצות בקרבה"ובה במידה יכול הסופר המקראי לכתוב , הכתוב מספק לקורא מידע מיותר שאינו צריך לו   2

   .הלידהר אחד ואת מין העוָּברים עוד לפני מעוּבָ 
  ).695' מס( ז"תשס, לפרשת ויקהל פקודי דף שבועי ,"אין מוקדם ומאוחר בתורה", יוסף ברכיה   3
     .מתֻעָּבר  בלידת כמנהג, אני בלידה מהם ואסתכן שימות אחד לחוש ויש, שמתרוצצים כן אחרי שהדבר .ותאמר אם כן: ספורנו מפרש   4



אריכות הדברים כאן  הרי, "עבר חלק"אם קיצור הדברים בעניין שרה מלמד שהריונה . רבקה נפרש על פני ארבעה פסוקים
אות חיים המעיד על תקינות  זהאלה רואים ב :"ויתרוצצו"המפרשים והמתרגמים נחלקים במשמעות  .מעידה על מצב שונה

רפאל  ,"לשון לימודים"בעל . תיאור של כאבים וייסורים בלתי נסבלים המביאים את רבקה לחרדה וייאוש –ואלה , ההיריון
נראה שהקדמת המאוחר מטרתה  5.בטו בכרסה לפיכך הלכה לבקש רחמים מריבונו של עולםנח: ויתרוצצו מתרגם, בירדוגו

ולהדגיש , ויזואלי לתיאור התרוצצות העוברים בקרבה כדי להעצים את תחושת הצער והדאגה של רבקה-להעניק ממד פלסטי
  . הוביל למות היולדתיה ליכול הכאשר כל סיבוך בלידה , באותם ימיםתנאי הרפואה את תחושת הסכנה שיכלה לחוש ב

  ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי. ב
 יַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנֹכִ " :בתגובה להתרוצצות העוברים ברחמה אומרת רבקה דבר תמוה הן בתוכנו הן במבנהו התחבירי

רוטנברג . הכתוב חסר, ן"כדברי רמב? אר כאןשיח הפנימי המתו-מה היא אמרה ומה משמעות הדו". 'ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה
" זה"מובנה של המילה , לדעתו. אי אפשר להשמיט בשאלה את הנשוא שלה, שאף על פי שמצאנו במקרא השמטות 6מציין
 8.''הלוא אני צריכה ללכת למקום שבו ניתן לדרוש את ה? מדוע אני שוהה במקום הזה'רבקה שואלת את עצמה  7".כאן"הוא 

גדול צער העיבור למה  ותאמר אם כן: "י מפרש"רש  .ים חשו אינטואיטיבית בחסר זה והוסיפו על פי הבנתם נשוארוב המפרש
כל המפרשים על תורתנו חקרו גם דרשו לבא על כוונת : "ל מקדים"בעל ליקוטי מהרי. "מתאווה ומתפללת על הריוןזה אנכי 

ק "רד. "פירוש )שאין לו(ל "שא אנכי זה למהכ "ומהו א" :ם קובע"המלבי. אחדים מדלגים על איבר זה בפסוק". הפסוק הזה
שה בעצמה זה השנוי תמהה בעצמה ושאלה לשאר הנשים אם יש אישה שיקרה לה כך יאחר שהרג – ותאמר אם כן": מפרש

הגישה את  .ע"אברבאותה רוח מפרש . "'ותלך לדרוש את ה? אמרה אם כן למה זה אנכי משונה משאר הנשים בזה, ואמרו לא
, ואי אינניוהל, נמצאת בעולם –למה זה אנכי , אם כן יהיה לי: והנכון בעיני כי אמרה" :ן"הרמבע ימב מכולןהפסימיסטית 

  ). יט:איוב י( "'כאשר לא הייתי אהיה'כטעם , שאמות או שלא הייתי
אם כך רות סיבה לתוצאה על פי התבנית מילות אלה קוש .נמנה עם מילות הסיבה במשפטי סיבה ותוצאה" אם כן"הצירוף       

הואיל והחיים הרוחשים ברחמי וחיי שלי נתונים  :מכאן מוצע להבין את שאלת רבקה כך .אזי כך - הואיל וכך : אז כך –
  .'ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה -ומכאן ? ִמְתַמְהַמַהתָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי  ?מדוע אני נותרת באפס מעשה, בסכנה

  ' ִלְדרֹׁש ֶאת הַוֵּתֶלְך . ג
במה היה טוב המקום שאליו הלכה  ?למה לא ציין הכתוב לאן ?לאן הלכה: שאלות המכותיכף עולות  ,"ַוֵּתֶלךְ " אנו קוראים
התגלות המלאך . ראוי לתת את הדעת על הזיקה בין התגלויות לבארות בספר בראשית ?מהמקום שממנו הלכה' לדרוש את ה

ליצחק מתרחשת במקום שמתקדש ' גם התגלות ה). יד:טז' בר(ואי שבקדמת הנגב להגר התרחשה סמוך לבאר לחי ר
) יא:שם כה(ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי - ִעם, ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחקוקודם לכן ציין הכתוב , )לד-כד:כו' בר(שבע -באמצעות חפירת באר שנקראת באר

שסמוך לה התגלה מלאך , נראה שהבאר. ר זועדות שבני ביתו וצאצאיו של אברהם התיישבו דרך קבע במרחב הסמוך לבא –
 55-כ. התייחדה על ידי צאצאי אברהם ובני ביתו שנימולו עמו למקום התבודדות ותפילה 9,להגר ואליה הלך יצחק לשוח' ה

בסיפור ההתגלות להגר ). סב:כד' בר(לאחר התגלות המלאך להגר הכתוב מתאר את פגישת יצחק ורבקה באותו מקום  10שנים
מהאמור ניתן להבין שרבקה ). טז-יד:כא' בר(ובשתיהן ציין הכתוב לאן הלכה , "ַוֵּתֶלךְ "נאמר פעמיים  11לסיפורנו כאן המקביל

   .'ושתושבי המקום ייחסו לה סגולת התגלות וראייה עם ה, כיצחק בשעתו הלכה לאותה ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי הנזכרת בתחילת הפרק
לא ניתן להתעלם  .ִמֵּמַעִיךְ  ,ְּבִבְטֵנךְ , ְּבִקְרָּבּה: לים המכוונות לאיבריה הפנימיים של רבקהכג נזכרות שלוש מי-בפסוקים כב      

, הגם שנוסח תפילתה אינו מונח לפנינו .'מתפקידן כמילים מנחות ומחשיבותן להבנת רוח דבריה בשיח שניהלה רבקה עם ה
משום שרבקה הזכירה  ,"ְׁשֵני גִֹיים ְּבִבְטֵנךְ ": מה בבטנה ל מפרט-הא. ג"בפסוק כ' ניתן לשחזרו בדמיוננו על פי תשובת ה

היא הייתה עשויה לשאול מגוון שאלות ' בשיח עם ה .ויש להניח שביקשה לדעת מה פשרה, בדבריה את ההתרוצצות בבטנה
? י בסכנההאם החיים שבקרב? ההתרוצצות בבטני או מה פשר הכאבים במעיי: למשל, פיזיולוגי בהריונה-על מצבה הרפואי
  ."לבקש רחמים על קיום הריונה' ותלך לדרוש את ה": אור החיים מפרש בעניין זה. ולהתפלל למזור והצלה? האם חיי בסכנה

 ביטוי זה נזכר פעמיים ביחס לשאול ובכל אזכור במשמעות? במקומנו' מה משמעות דרישת ה ,'ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה
לך לשאול את בעלת האוב מה ושאול ה ובשנייה 12.ת שמואל איפה ימצא את האתונותשאול אלך לִ ושאול הבראשונה . הפוכה

סיבת מותו והעברת המלוכה כהדרישה השנייה זוכה לביקורת חמורה בדברי הימים ו 13.יהיו תוצאות המלחמה בפלשתים
ויסב את המלוכה לדויד בן  וימיתהו 'דרש בהולא . לדרושוגם לשאול באוב  ...'וימת שאול במעלו אשר מעל בה" :לבית דוד

הירה את המשמעות המדויקת שהכתוב מייחס לביטוי במ' ההנגדה בין לדרוש באוב ובין לדרוש בה .)יד-יג:א י"דבהי( "ישי
', בעצם הדרישה מביע הדורש אמונה בה ;אינה רק עניין פונקציונאלי של רצון לדעת כיצד ייפול דבר בעתיד' הדרישה בה. זה

                                                 
   .ב"תשס ירושלים, )אשר-מהדיר משה בר( לשון לימודים ,ל בירדוגורפא   5
  .219-218' עמ, ד"ירושלים תשמ, 29 בית מקרא" ?'למה זה אנכי'פירוש לשאלת רבקה ", מאיר רוטנברג   6
אינה קושרת ', זהמדוע אני שוהה במקום ה'כך פרשנותו , מאירת עיניים, על היעדר נשוא בשאלה רוטנברג' מ ככל שהערתו הבלשנית של   7

  . אינו מופיע בשום מקום במקרא" למה כאן"פרשנותו דחוקה גם משום שהצירוף המילולי . בבירור בין האיבר הראשון לאיבר השני של הפסוק
". ?למה זה"כדי לעמוד על המבנה התחבירי באותם מקומות ולבאר סתום מן המפורש ִעיינו באזכורים האחרים במקרא שבהם מופיע הביטוי   8

ויצמא שם . "2; )יב:לב' בר" (לשמי תשאל זה למהויאמר , נא שמך-ויאמר הגידה" .1:בכל אותם מקומות השאלה מֻלווה בנשּוא בצורת פועל
יהושע -אל' ויאמר ה. "4;  )יא:יא' במ" (ממצרים יצאנו למה זה לאמר ...ותבכו. "3; )ג: יז' שמ" (ממצרים העליתנו למה זהויאמר ... העם למים

. 6; )ח:א כ"שמו" (תביאני זה- אביך למה-ועד, עון המיתני אתה בי-יש-ואם... ועשית חסד. "5; )י:ז' יהו( "פניך-נפל על אתהך למה זה לָ  ֻקם
 ?"לבונהצריך למה אני "כאן הביטוי משמעו ). כ:ו' יר" (תבוא לי לבונה משבא זה- למה" .7; )ח:ב ג"שמו" (בני אתה רץ זה-ב למהויאמר יוא"

  ).211' מס( ח"תשנ, ת חיי שרהפרשל דף שבועי "?לשם מה יצא יצחק לעת ערב", דרורי יוסף   9
לפיכך יש להוסיף על , כשנשא את רבקה 40יצחק היה בן ). ה:כ' בר(שנה  100-ויצחק נולד ל) טז:טז', בר( 86ישמעאל נולד לאברהם בהיותו בן    10

  . את תקופת הריונה של הגרו, שנה 14 -שנותיו את הפרש הגיל בן יצחק לישמעאל  40
  . ל"ההקבלה בין סיפורי ההתגלות להגר ולרבקה ראויה לדיון נפרד ואכמ  11
  .ט:ט, א"שמו "ָהרֶֹאה ִניםָהרֶֹאה ִּכי ַלָּנִביא ַהּיֹום ִיָּקֵרא ְלפָ -ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד לִֹהים-ִלְדרֹוׁש אֱ ָאַמר ָהִאיׁש ְּבֶלְכּתֹו -ְלָפִנים  ְּבִיְׂשָרֵאל ּכֹה"  12
  .ז:א כח"שמו "אֹוב ְּבֵעין ּדֹור- ַוּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ִהֵּנה ֵאֶׁשת ַּבֲעַלת .ָּבּה-אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָׁשה- ִלי ֵאֶׁשת ַּבֲעַלת- ַּבְּקׁשּו ָׁשאּול ַלֲעָבָדיו ַוּיֹאֶמר"  13



. 'בעוד שהדרישה באוב נתפסת כביטוי לתפיסת עולם אלילית והבעת אי אמון בה, עולמו המונותיאיסטית את תפיסת מילאומ
דרש  ולא: אם על שאול נאמר. בניגוד לשאר עובדי האלילים בכנען, כפעולה המגלמת אקט אמוני ַוֵּתֶלךְ לאור זאת ניתן להבין 

ביטוי זה מוזכר בפעם הראשונה במקרא  .ברי שהדבר נאמר לשבח, 'ת הַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש אֶ : לגנאי ועל רבקה נאמר בהיפוך' בה
והראשונה ' לדרוש את ה, לאחר שיג ושיח פנימי, רבקה הנה האישה הראשונה במקרא שהולכת במודע. בהתייחסות לרבקה
  .כאישה המונותיאיסטית הראשונה במקרא, על כן יש לראותה בפועל, י אברהםקהמתפללת לאלו

שנות שתיקה במקום  20וחוזרת לדבר לאחר " יוצאת מאילמותה"היא . ה באר מציינת עוד ָּפן בחיי רבקההליכתה לאות 
. מציינת את סיום תקופת שתיקתה' הליכתה לדרוש את ה .שבו דיברה בפעם האחרונה בהגיעה עם עבד אברהם מפדן ארם

ולרמוז , ת העכשווית בקרבה לאחר שנפקדהאולי בא הכתוב לרמוז לפקיעת סבלנותה נוכח העקרות הממושכת וההתרוצצו
  .עדים המעידים בבית דיןולדרוש החובה לחקור בירור ודרישה במשמעות העולה משדבריה היו בבחינת 

ובקשת רחמים לקיום ' כמיהה לה, בין שדבריה נאמרו כתפילה 15".'דרישה מה"ל" 'דרישת ה" יעקב הדני מבחין בין      
לקיים את הבטחותיו לאברהם ואת הברכות שנתברכה בהן על ידי בני משפחתה ' מה דרישהכדבריה יפורשו הריונה בין ש

בהתגלותו נענה לה ' ה, להצלת סדום' בדעה איתנה ועמידה על צדקתה ברוח הבירור שניהל אברהם עם ה, מתוך זעקה פנימית
  ".ָּפֵרדּו ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעירְׁשֵני גִֹיים ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך יִ : ומפייס אותה

  ר דניאל אלבו"ד
 ירושלים

 
  

                                                 
  .103-119' עמ, ז"ירושלים תשס, אל גליקבעריכת שמו ,זכור דבר לעבדך :בתוך, "המתפללת", יעקב הדני   15


