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 ?מדוע יעקב פרכס לצאת

 
: עד אשר אנו שומעים עליה את התיאור הבא בתחילת פרשתנו, כעשרים שנות עקרות עברו על רבקה

ביחס להתרוצצות ). כב, כה( "'ותלך לדרֹש את ה, ותאמר אם כן למה זה אנֹכי, ויתרצֹצו הבנים בקרבה"
 :ת הבאההמסור) ו, סג(מובאת בבראשית רבה , זו

 בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס -' ויתרוצצו הבנים בקרבה'
ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת ', בטרם אצרך בבטן ידעתיך'): ה,  א'יר(ד "הה, לצאת

 .'רו רשעים מרחםזֹ'): ד,  נח'תה(ד "הה, כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת
ואחד מהם  , עוררה בספרות הרבנית דיונים שונים, רים יעקב ועשווּב על הע1מסורת יוצאת דופן זו

 :ריםגם היא ביחס לעוּב, )ב" ע,נדה ל(הנמצאת בבבלי , נתעורר בעקבות מסורת ייחודית אחרת
 ואין לך ימים שאדם … ונר דלוק לו על ראשו…למה הולד דומה במעי אמו: דרש רבי שמלאי

 -  וכיון שבא לאויר העולם …דין אותו כל התורה כולה ומלמ…שרוי בטובה יותר מאותן הימים
 2.ומשכחו כל התורה כולה, בא מלאך וסטרו על פיו

על . כאשר העובר נמצא ברחם אמו הוא זוכה לכך שמלמדים אותו את כל התורה כולה, לדברי התלמוד
ך פרכס לצאת ומשום כ, ולא חפץ בתורה, רשע היה,  מילא עשו4: שאלו רבים3דברי התלמוד האלהיסוד 

אבל מפני מה פרכס יעקב לצאת כאשר עברה אמו ליד בתי כנסיות ובתי . ז"כאשר עברה אמו ליד בתי ע
אלא מורו ,  ולא בית מדרש רגיל היה זה.'בית מדרש'הרי גם בהיותו ברחמה הוא היה בעצם ב? מדרשות
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פני , א"הרחיד; תולדות שם, אמרי נועם, י דילישקאש"ר: ראה, שפרכוס זה סובב משמים באורח ניסי,     יש המפרשים
! יש המפרשים שפרכוס זה היה פעולה רצונית ומודעת של העוברים, לעומתם. אות ג, תולדות, ה"ירושלים תשכ, דוד
דף שעד , ר שם"ב, יפה תואר, כנזיש יפה אש" ר;ה ומקרא"ד, ב" ע,סנהדרין צא, באר שבע, ב איילינבורג"רי: ראה
ינו נטיות טבעיות יניתן לפרש שפרכוס זה ענ, אכן). שניתן לייחס זאת לנשמתם, 3וראה להלן הערה (ה ויעקב "ד, ג"ע

בתי כנסיות ("ינים רוחניים ישליעקב הייתה נטייה טבעית לענ, וכוונת המדרש, )שאינן בשליטתו בשלב זה(של העובר 
; כב,  כה'בר, גור אריה, ל"מהר: ראה"). ז"בתי ע("ינים ארציים ילו עשו נטה ונמשך מטבעו לענואי, ")ובתי מדרשות
  .R. Zev Leff, Outlooks and Insights, Brooklyn 1997, Toldos, pp. 42-45:  וגם.ר שם"ב, ענף יוסף

כי לימוד זה מותיר רשמים , ענו רבים, לומה תועלת יש בלימוד העובר אם ממילא משכיחים ממנו הכ,  על השאלה  2
: ראה למשל. י השתדלותו ויגיעתו מלידתו ואילך"ואת הכוחות ללומדה וליודעה כולה ע, נוטע בו אהבת תורה, בנפשו

, ו"תשכ, תולדות אברהם אהרן ויונה, ד וועליטשאנסקי"רח; ז, מאמר א, סיון, בני יששכר, צ שפירא מדינוב"רי
 ). צבי קנול שהפנני לשני המקורות הללו' תודתי לר. (ד, יב' סי, ג"ירושלים תשנ, ץ הצביאר, צ שכטר"ר; פתיחה

3
נעשה דרך , ובזמן כה מועט, רבים הדגישו שלימוד העובר, אכן.     בספרות הרבנית מתייחסים למסורת זו ברצינות מלאה

). כמו בהיותה ישות נפרדת(תי רגילות יכולות בל, בשלב העוברות, אשר יש לה, ")נר דלוק"הנזכרת בתיאור (נשמתו 
, ט"א תשכ"ת, ב"ח, אורח ישרים, צ טקסין"רמ; נדה שם, )ס"על הש (חידושי חתם סופר, מ סופר"ר: ראה למשל

ר "האדמו(מ שניאורסון "רמ; 163-162' עמ, ד"ירושלים תשמ, ד"ח, מכתב מאליהו, א דסלר"רא; 198' עמ, נדה
 ירושלים ,2ונפשי יודעת מאד , י סרבניק"ר; 14' עמ, בראשית, ס"וקלין תשבר, ה"ח, לקוטי שיחות, )'מלובביץ

עת ', פליאה דעת ממני, 'ד קליינר"ר; ס-נט' עמ, ס"א תש"ת, בצל כתר אל, כ משולמי" ר;33-31' עמ, ח"תשנ
 .ב" ע,דף נז, נדה, ה"אזמיר תרנ, ג"ח, יפה תלמוד, י'י פלאג"ררנ: וראה גם. 38' עמ, )ב"תשס (28, לחשוב

, י גליס"ר: ראה למשל. שעשו חסם את דרכו ולא אפשר לו לצאת, ענו רבים? מה מנע מיעקב לצאת: לשאלה אחרת   4
שמשום כך לא יצא עשו מרחם אמו בשעה , יש שהוסיפו. אות ב, יד' עמ, ד"ירושלים תשמ, ג"ח, תוספות השלם

דברי , )ממאדזיץ(י טאוב "ר: ראה! תי מדרשכי בזאת היה מאפשר ליעקב לצאת לבתי כנסת וב, ז"שעברה על פתחי ע
 . י מקוזמיר"ר ר"האדמו, בשם סבו, 74' עמ, תולדות, ד"לובלין תרס, ישראל
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ותם בתי מדרש שבחוץ  כלום הייתה עדיפות לא5!שלימדו באופן אישי וברציפות', ורבו היה מלאך ה
נוגעים  נציע להלן שני ביאורים היישוב קושיה זול - 6!?על פני המלאך בידיעת התורה ובהקנייתה

 .ני התורהיונושאים מסרים מעשיים לגבי קני, לדרכי הלימוד הרצויות
 

 "ואל תתחבר לרשע"
שנה חשיבות לא רק אבל בלימוד תורה י.  כי אמנם תורת המלאך שלמה ואין בה כל דופי1,רבים אמרו

מן המפורסמות . אלא גם לאיכות הסביבה הלימודית ולאווירתה, לרמתו של הרב ולידיעותיו של המלמד
. מחנכיםהמורים וה, הוריםה מהשפעת תלמידים וחברים זה על זה במקרים רבים גדולה השפעתש, הוא

 2. משפיעה לרעהוסביבה שכזו, שהה במחיצת עשו הרשע, בשעה שלמד תורה, יעקב: אמור מעתה
  3!ובלבד שיתרחק מחברתו של עשו והשפעתו השלילית, מוטב היה לו ליעקב לוותר על תורת המלאך

 

חשוב לדעת על , ישיבה לבנינוהבבחירת בית הספר או : מסר מעשי עולה אפוא מפרכוסו של יעקב
 !  כילא פחות מאשר על ראש הישיבה ועל הצוות החינו, טיבם של התלמידים שבאותו מוסד

איני דר אלא במקום ): "ט" מ,ו"פ, אבות(שאמר , יוסי בן קסמא'  על רסיפוררעיון דומה מצאנו ב
נמצא מי שישנה השפעה רבה על ,  לתורה ולמצוותיה–ליחס הסביבה לערכים רוחניים : לאמור". תורה
הרחק משכן : ")ז" מ,א"פ, אבות(דברי רבותינו ,  כללו של דבר4. גדולי עולם וצדיקיםאם הםואף , בה
 5!לימודה וקיומה, אמורים גם ביחס לתורה" ואל תתחבר לרשע, רע

 

 "שתהיו עמלים בתורה"
כי  "7.למאמץ וליגיעת האדם,  כי בלימוד התורה ישנו ערך רב ביותר לעמל6,באופן אחר היו שתירצו

 משום כך -"! ראלעמל תורה נב): "ב"ע, סנהדרין צט(ולימדונו חכמינו , )ז, איוב ה" (אדם לעמל יולד
  9".ה מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה"הקב"ואף , "אשרי אדם שעמלו בתורה "8:אמרו

לעסוק ', בוחר לעשות את רצון ה, בעצמו ובכוחותיו, שהאדם, בראש ובראשונה,  היאחשיבות העמל
תורה המאמצים שמשקיע האדם בלימוד התורה הם העושים את ה,  זאת ועוד10.ללמדה ולהבינה, בתורה
עד שכל עצמיותו , הם שיקשרו אותו אליה וידבקו את נפשו בה,  וככל שירבו ויתעצמו11,ינו האישיילקנ

אין דברי תורה מתקיימין ): "ב"ע, ברכות סג(כך הורונו חכמים . זכירתה וקיומה,  ידיעתה–תאמר תורה 
ה נותן את "שאין הקב): "פרק ל, תנא דבי אליהו(ובסגנון דומה אמרו , "אלא במי שממית עצמו עליה

 וכפי ששנינו 12, בעיקר לפי העמל שכר לימוד התורהלא בכדי נקבע". התורה אלא למי שמצטער עליה
' תוספות יום טוב'וכך כתב בעל , " יש לו שכר הרבה ליתן לך–ואם עמלת בתורה ): "י" מ,ד"פ(באבות 

 ". מודיבוי הלילא לפי ר, בוי העמל והטורחיהשכר לפי ר): "שם(
ולא פרכס לצאת אלא בשביל עמל ,  לא היו חסרים לו ליעקב ברחם אמו אכןדברי תורה, ר מעתהאמו

ולעמל , יעקב פרכס לצאת דווקא כאשר עברה אמו ליד בתי כנסיות ובתי מדרשיות, יותר מכך! התורה
                                                           

" ושותה ממה שאמו שותה, אוכל ממה שאמו אוכלת"שהרי העובר , יושם אל לב כי לרציפות זו אין אח ורע בחיי האדם   5
ח "על ר (לקחי חיים, י שוורץ"ר: ראה!  לשום צורך גשמי,ולו לרגע אחד, ואיננו מתבטל מתורתו, )נדה שם(

 . עה' עמ, ם"ירושלים תש, מח ולב, ר גרוסמן"ר: וראה גם. 46' עמ, ח"ירושלים תשנ, )שמואלביץ
או אז על , ממש' כאשר הרב הוא מלאך ה, כ"וא".  יבקשו תורה מפיו-' אם דומה הרב למלאך ה: "א נאמר" ע,ק יז"במו    6

 !?מה ראה יעקב לוותר על רבו זה, ומתחזקת איפוא הקושיה, ה שיש ללמוד מפיואחת כמה וכמ
, ש סופר"ר; מ מוורקא"י מוורקא ורמ"בשם ר, 66' עמ, תולדות, ז"א תשכ"ת, באהלי צדיקים, א פרנקל"רק: ראה למשל   1  

; ח מבריסק"משם ר, ת צגאו, קנב' עמ, ג"ירושלים תשכ, חיי המוסר; מז' עמ, תולדות, ס"ירושלים תש, מכתב סופר
, ם"ב תש"ב, נחלת אברהם, א הרצל"רא; י מיכלזון"בשם רצ, יד' עמ, ח"ירושלים תשי, שמחת עולם, י ברגר"ר

' עמ, ב"ירושלים תשס, ג"ח, )'בית ישראל'ר מגור בעל "על האדמו (פאר ישראל, א סורסקי"ר; שמה' עמ, תולדות
  .  קיא

2
,  ג מצות שמרתי"ותרי, עם לבן הרשע גרתי): "ד, לב' בר, י"רש(והעיד על עצמו , נה  ואף שיעקב שהה בבית לבן עשרים ש

נתעלה , אחר שכבר ישב שנים רבות באהלי תורה, היה זה בשלב מאוחר יותר בחייו, "ולא למדתי ממעשיו הרעים
, אבל לכתחילה. לבןיעקב נאלץ להתגורר בבית , זאת ועוד. וחיסן את עצמו בפני כל השפעה חברתית שלילית, ונתקדש

 .  ינזק ולא יושפע ממנהיולא לסמוך על כך שלא , מוטב להתרחק מן הסביבה הרעה, בכל מקום שאפשר
, סג, ר"ב(מטעם זה היו שביארו שלכן לא למד יעקב בבית מדרשו של יצחק אביו אלא דווקא בבית מדרשם של שם ועבר     3

וראה . 'ויעקב איש תם'פ "עה, תולדות, כתב סופר, ב סופר"ראש: ראה. רצה להתרחק מעשו ומהשפעתו הרעה,  שכן,)י
שכתב שהטעם שלא זכתה רבקה לרוח , )משם בנו(מז ' עמ, תולדות, ס"ירושלים תש, כרם חמד, ל רבינוביץ"רי: גם

 . היה משום שעשו הרשע היה בקרבה, )מב, כז' בר(כפי שזכתה מאוחר יותר , הקודש
4

, ג"ירושלים תשנ, מנחם ציון, צ זקס"רמב; 169, 113' עמ, ד"ירושלים תשמ, ב"ח, יהומכתב מאל, א דסלר"רא:   ראה
 .רנד-רנג' עמ, אבות שם

5
 ".  ואפילו לתורה–ואל תתחבר לרשע : "42' עמ, ט"פ, נוסח א, אבות דרבי נתן:    ראה

6
בת ים , בראשית, אור דניאל, ד אוחיון"ר; יב' עמ, ז"ירושלים תשמ, ולטי'ב ז"ספר הזכרון למרן הגרי:    ראה בקצרה

 .ע יוסף"משם ר, רסב' עמ, ס"תש
7

 . א"ירושלים תשנ, עמלה של תורה, מ פלבינסקי"ר: ראה,    לקט נרחב ומקיף על עמל התורה וערכו
8

 .א" ע,ברכות יז; ז, יג, ז בבראשית רבה"וכעי. 117' עמ, יג' פר, אלבק-תיאודור' מהד, ר"   ב
9

 ". ואמלאהו הרחב פיך"פ "עה, רמז תתלא, ש תהלים"ילק; בחוקותי' ריש פר,    ספרא
10

ושלא , היא כדי להשיג תורה ומצוות בבחירה וביגיעה, שכל ביאתנו לעולם הזה,   כבר לימדונו בעלי המוסר והמחשבה
' עמ, בראשית, ן"ת תש"פ, בר לב' מהד, מגיד מישרים, י קארו"ר: ראה למשל". נהמא דכיסופא"יהיה שכרנו בבחינת 

 .יח' סי, ח"ב תשנ"ב, דעת תבונות, ל"רמח; 21
11

 . 117' עמ, א' פר, דשירה' מס, י"א וגם מכילתא דר"ז יט ע"ע: ראה, "ובתורתו יהגה יומם ולילה): "ב, א' תה(  וככתוב 
12

 .  קכה-קכב' עמ', אגרא דכולהו עמלה, 'ט"יורק תשכ-ניו, ב"ח, דעת חכמה ומוסר, י הלוי ליבוביץ"ר:   ראה בעניין זה
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 היגע, ברית כרותה היא): "א"ה, ה"פ, ברכות(וכפי שאמרו בירושלמי ', ערך מוסף'במקומות אלו יש 
יש , ואכן!  וזאת בניגוד בולט לתורה שמלמד המלאך,"תלמודו בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח

בא להעביר את המסר כי תורה ללא , משכיח מן העובר את אשר לימדוה שכל עניין המלאך 13המבארים
  14.עמל וללא יגיעה אישית אין לה ערך רב

 
 ר בעז שפיגל "ד

 המחלקה לתלמוד
 
 

 
13

 ).י סלנטר"בשם ר (118' עמ, ן"ירושלים תש, הגיוני הלכה, י מירסקי"ר; )2לעיל הערה  (ארץ הצבי; בני יששכר  
14

י "וההשגות ע): "ספרא דצניעותאלבהקדמתו (א "ין בשם הגר'זוח מוול"ראוי להביא מה שכתב ר,   להשלמת עניין זה
 והעיקר מה שהאדם משיג בזה העולם …. אין לי בהם חפץ, תיאשר לא עמלתי ולא חכמ, המלאכים המגידים ושרי התורה

וזה כל האדם בעסק , ש"בזה עושה נחת רוח ליוצרו ית, כאשר הוא בוחר בטוב ומפנה עצמו לדברי תורה, י עמל ויגיעה"ע
 ה"שהקב, שהוא בלא יגיעה ובלא בחירה ורצון הוא רק קיבול שכר לבד, אבל מה שהנשמה משגת בשינה. ש"תורתו ית

חייו ומשנתו  (הגאון, ד אליאך"ר: ראה בהרחבה, א ויחסו לעמל התורה"עוד על הגר". ב"מטעימו בזה העולם מעין עוה
 .והערותיו שם, 141-136' עמ, חלק א, ב"ירושלים תשס, )א"של הגר
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