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Toldot 5716 

  כה פרק בראשית

ה( יט) ן־ַאְבָרָהם יְִצָחק ּתֹוְלדֹת וְֵאלֶּ ת־יְִצָחק הֹוִליד ַאְבָרָהם בֶּ  :אֶּ

ן־ַאְרָבִעים יְִצָחק וַיְִהי( כ) ת־ִרְבָקה ְבַקְחּתֹו ָשנָה בֶּ  לֹו ָהֲאַרִמי ָלָבן ֲאחֹות ֲאָרם ִמַפַדן ָהֲאַרִמי ַבת־ְבתּוֵאל אֶּ

 :ְלִאָשה

ר ִהוא ֲעָקָרה ִכי ִאְשּתֹו ְלנַֹכח ַליקֹוָק יְִצָחק וַיְֶּעַּתר( אכ)  :ִאְשּתֹו ִרְבָקה וַַּתַהר יְקֹוָק לֹו וַיֵָעתֶּ

ר ְבִקְרָבּה ַהָבנִים וַיְִתרֲֹצצּו( כב) ְך ָאנִֹכי זֶּה ָלָמה ִאם־ֵכן וַּתֹאמֶּ ת־יְקֹוָק ִלְדרֹש וֵַּתלֶּ  :אֶּ

ר( כג)  :ָצִעיר יֲַעבֹד וְַרב יֱֶּאָמץ ִמְלאֹם ּוְלאֹם יִָפֵרדּו ִמֵמַעיְִך ְלֻאִמים ּוְשנֵי ְבִבְטנְֵך גֹויִם גיים ְשנֵי ָלּה יְקֹוָק וַיֹאמֶּ

יהָ  וַיְִמְלאּו( כד) ת יָמֶּ דֶּ  :ְבִבְטנָּה תֹוִמם וְִהנֵה ָללֶּ

ת ֻכלֹו ַאְדמֹונִי ָהִראשֹון וַיֵֵצא( כה) רֶּ  :ֵעָשו ְשמֹו ְראּווַיִקְ  ֵשָער ְכַאדֶּ

זֶּת וְיָדֹו ָאִחיו יָָצא וְַאֲחֵרי־ֵכן( כו) ן־ִשִשים וְיְִצָחק יֲַעקֹב ְשמֹו וַיְִקָרא ֵעָשו ַבֲעֵקב אֹחֶּ ת ָשנָה בֶּ דֶּ  :אָֹתם ְבלֶּ

ה ִאיש ַציִד יֵֹדעַ  ִאיש ֵעָשו וַיְִהי ַהנְָעִרים וַיְִגְדלּו( כז)  :אָֹהִלים יֵֹשב םּתָ  ִאיש וְיֲַעקֹב ָשדֶּ

ת־ֵעָשו יְִצָחק וַיֱֶּאַהב( כח) בֶּת וְִרְבָקה ְבִפיו ִכי־ַציִד אֶּ ת־יֲַעקֹב אֹהֶּ  :אֶּ

ה ֵעָשו וַיָבֹא נִָזיד יֲַעקֹב וַיָזֶּד( כט)  :ָעיֵף וְהּוא ִמן־ַהָשדֶּ

ר( ל) ל־יֲַעקֹב ֵעָשו וַיֹאמֶּ  :ֱאדֹום ָקָרא־ְשמֹו ַעל־ֵכן ָאנִֹכי ָעיֵף יכִ  ַהזֶּה ָהָאדֹם ִמן־ָהָאדֹם נָא ַהְלִעיֵטנִי אֶּ

ר( לא) ת־ְבכָֹרְתָך ַכיֹום ִמְכָרה יֲַעקֹב וַיֹאמֶּ  :ִלי אֶּ

ר( לב)  :ְבכָֹרה ִלי וְָלָמה־זֶּה ָלמּות הֹוֵלְך ָאנִֹכי ִהנֵה ֵעָשו וַיֹאמֶּ

ר( לג) ת־ְבכָֹרתֹו יְִמכֹרוַ  לֹו וַיִָשַבע ַכיֹום ִלי ִהָשְבָעה יֲַעקֹב וַיֹאמֶּ  :ְליֲַעקֹב אֶּ

ם ְלֵעָשו נַָתן וְיֲַעקֹב( לד) חֶּ ז וַיֵַלְך וַיָָקם וַיְֵשּתְ  וַיֹאַכל ֲעָדִשים ּונְזִיד לֶּ ת־ַהְבכָֹרה ֵעָשו וַיִבֶּ  ס: אֶּ
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Summary: 
The writer returns to his old school after many years. He had 

stopped learning there a while back and went in a path of 

 In his life he had to overcome many tough obstacles .ההשכלה

and from that he began to understand that he had gone down 

the wrong path. He wanted to return to התורה  דרך and return to 

his friends and the teachings in the confines of the המדרש בית .  

When he returns to the המדרש בית he is unpleasantly surprised. 

The building is almost destroyed, the grass has grown and the 

walls are black with soot. He realizes that many people from 

his generation left התורה  דרך and their teachings and went 

down the path of ההשכלה. A lot of them also assimilated with 

the non-Jews and there was no one left to care for the בית 

 .המדרש

The writer tells us about the all the let downs he experienced 

because he went down the path of ההשכלה. And now he wants 

to repair the המדרש  בית and he wants to enlarge the walls of the 

building in order for there to be more room to accept a plethora 

of Jews. He also wants to add windows to the walls of the 

building and this symbolizes his intentions to open the יהדות so 

it won’t be so closed up. He wants to give Jews the 

opportunity to not only learn torah studies but learn secular 

subjects as well in the environment of the המדרש בית . He 

believes that if Jews get opportunity to learn secular and torah 
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 חיים נחמן ביאליק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reviewsheetscentral.com/?/rs/11/alsafbeithamidrash.htm
http://www.reviewsheetscentral.com/?/rs/11/alsafbeithamidrash.htm


2 
 

studies in the same environment then they won’t resort to 

assimilating with the non-Jews. 

 

 

First Stanza: 
The writer speaks about the המדרש בית in a form of האנשה 

(personification) and he describes what he sees inside – הסף 

 the walls are dirty and filled with soot and smoke, the ,נקרב

floor is dirty ( קרקעך סחי ), the ceiling has signs of soot, and 

people no longer go to the building and therefore the grass has 

grown really, and on the walls there are spider webs (ארג/  קורי

 The roof is falling apart and crows/ravens nest there  .(עכביש

symbols of sadness, danger and death. The building is 

crumbling and pieces of stones are falling (תשמט אבן אבן). The 

pillars of the building are shaking and it’s a miracle that the 

building is still standing. The broken down המדרש  בית

symbolizes the condition of Judaism in different places in 

Europe 105 years ago. 

  

 

 

Second Stanza: 
The book case for הקודש ספרי is on the floor and is bare (no 

books) but full of ashes and dust. And old pieces of הקודש  ספרי

 are in a barrel and are torn and old. The beams of sun that 

come through the cracks in the building are gazing with 

sadness and every corner of the המדרש בית is crying with agony 

 The writer asks the walls that had protected the .(האנשה)

Jewish people so many times and was like a shelter for the 

nation, why are you standing in silence and without hope? 

Why do you just stand here and cast a black shadow? Do you 

think that G-d left you forever and will never return to you? Is 

this all that is left for you? To stand around covered with dust 

and to drown in it? 

 

Third Stanza: 
The writer continues to speak to the walls and returns and says 

they are like mourners who mourn in silence. He asks them are 

you sad when you remember the good times in the past that are 

no longer present? Do you remember the students that used to 

come here with sadness? The writer then asks a question using 

a קכ״ב מתהילים שיבוץ שלום שאלו : “ and from ירושלים  הלוי יהודה  : 

תשאלי הלא ציון  ” אסיריך לשלום  

 The writer then tells the walls that the boys who used to learn 

in the confinements of these walls were at war and fought like 

brave, honorable men but the enemy won this is a 

 

 

 

י, ֵבית ׁש ֵאל ְנעּורַּ ָיָׁשן!-ִמְקדַּ  ִמְדָרִׁשי הַּ

י ִנְקָרה, ב ֵׁשִנית ָעלַּ ר ָרקַּ  ִסְפָך ֲאׁשֶׁ

ה ֵׁשִנית ְכתָ  ְראֶׁ ָעָׁשן,אֶׁ ִנְמָלִחים כֶׁ יָך הַּ  לֶׁ

ת ת-אֶׁ ְרָקֲעָך, אֶׁ ִתְקָרה.-ְסִחי קַּ  ִפיחַּ הַּ

ְבָת ִמְבִלי ָבֵאי מֹוֵעד,  ִמְׁשנֶׁה ָחְרָבה ָחרַּ

יָך ָדָׁשאּו,  ָעָלה ָחִציר ִבְמִסָלְתָך ּוְׁשִבילֶׁ

ל ָכִביׁש עַּ ג ָהעַּ רֶׁ  ִספּוְנָך רֹוֵעד,-אֶׁ

ל ִנְקָרע ְבֵני-עַּ ְגָך הַּ  ְרִבים ִיְקָראּו;עֹ -גַּ

ה ְרִסיִסים, ן ִתָשֵמט ְוֻתכֶׁ בֶׁ ן אֶׁ בֶׁ  אֶׁ

ָלצּון, ֻכְלָך ֹעֵמד ְבִנִסים. יָך ִיְתפַּ ּמּודֶׁ  עַּ

 

ֵלׁש ָארֹון ֵמֵאין תֹוָרה, ֲעָפְרָך ִיְתפַּ  בַּ

ָחִבית;  ְגִויִלים ָבִלים ִויֹרִקים ִיְרְקבּו בֶׁ

ְרֵני א ְפָרצֹות ָתֵצְצָנה קַּ  ֹוָרה,נּוגֹות בַּ

 ָזִוית.-ִפָנה ּוָבְכָתה ָכל-ְוָאְבָלה ָכל

ָדִׁשים!-ָכְתֵלי ֵבית קֳּ ִּמְדָרׁש, ִקירֹות הַּ  הַּ

ם עֹוָלִמים! ֲחֵבא רּוחַּ ֵאיָתן, ִמְקלַּט עַּ  מַּ

ְמדּו דּוָמם ּוְכנֹוָאִׁשים-ָלָּמה ֹכה עַּ  תַּ

ּטּו ְצָלִלים ְׁשֹחִרים, ְצָלִלים נֱֶׁאָלִמים?  תַּ

ד  םֵמעַּ  ה'ֲהָסר ָלעַּ ׂשּואֹוֵתיכֶׁ  ל מַּ

ם ְוֹלא ְקכֶׁ ֲאבַּ ם בַּ ְעתֶׁ ם?-ּוְטבַּ  ָיׁשּוב עֹוד ֲאֵליכֶׁ

 

ָבלּו ׁש ִתְתאַּ רֶׁ ֲאֵבִלים ִאְלִמים חֶׁ  כַּ

ֱעָזִבים. ם קֹוְדִרים, נֶׁ ם ְקָפאתֶׁ  ּוִביגֹוְנכֶׁ

ת ָיִמים ָכלּו?-ֲהִתְזְכרּו ָכמֹוִני אֶׁ  הַּ

ֱעָצִבים? ם נֶׁ ם ִהְנכֶׁ ם ְיָצאּוכֶׁ  ֲהִלְבֵניכֶׁ

ִקים ֲהֹל ְרחַּ ּמֶׁ ם בַּ  –א ִתְׁשֲאלּו ִלְׁשלֹום ֲאסּוֵפיכֶׁ

ָעכֹור; ק הֶׁ ָתה ֵמֵעמֶׁ  ָׁשב ִהְנִני עַּ

ִכים, ּמַּ ם ִכי ָגְברּו הַּ ִגיד ָלכֶׁ ְטִתי ְלהַּ  ִנְמלַּ
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symbolic war ההשכלה vs. יהדות. In his conversation with the 

walls, the writer is speaking to the hearts of the Jewish people. 

  

 

 

 

Fourth Stanza: 
The writer returns to המדרש בית and he’s embarrassed because 

he understands that he took the wrong path in life. He feels 

like he is standing like a poor man who is embarrassed to ask 

for tzedaka (דמוי). The writer then asks, what am I crying 

about? Is it because of the  חרבןof the  המדרש ביתor is it because 

I’m mourning over my own חרבן? Or maybe I need to mourn 

over both. 

The nest is now empty because the גוזלים left  symbolize the 

students of המדרש בית . 

  

1. The birds 

that flew to 

the high trees 

2. The birds that 

fell onto the 

rocks and were 

injured 

3. The birds that flew to  

other fields 

-They 

succeeded in 

their private 

lives (in 

school, work, 

friendships, 

etc…) 

-their 

connection to 

Judaism isn’t 

explained 

-some stayed 

on the path of 

the torah and 

others went 

on the other 

path of 

 ההשכלה

-those who left בית 

 because they המדרש

wanted to see the 

world of the גויים 

-but they didn’t want 

to leave Judaism 

-after the viewed the 

world of ההשכלה 

they were 

disappointed 

because they 

understood that they 

could never be part 

of that world if they 

want to remain as 

torah abiding Jews 

-no in between    

-they are in different 

 stages of assimilation 

 and they are still  

looking for a path 

-to find that path they  

keep getting lost in  

different fields 

-maybe in the future  

they will understand  

that they went down  

the wrong path and they will be strong enough to 

return to Judaism 

-or maybe they will  

continue until the end  

of their days down  

the path of sin 

The writer admits to being part of the second group, the group 

that tried to do both but instead they ended up falling and 

breaking their wings. 

  

Fifth Stanza: 
The writer admits to have not followed the right path in life 

and to have had many failures and obstacles. The writer then 

ְך ֻהִכינּו ָאחֹור  ִגבֹוִרים, אַּ ְמנּו כַּ  –ִנְלחַּ

ם, ל ִטפּוֵחיכֶׁ ֲאִני ָיתֹום ִנָדח, עֹולַּ  וַּ

ם.ֻאְמָלל, בֹוש   ּוְמנָֻצח ָׁשב ֵׁשִנית ָעֵדיכֶׁ

 

ָעִני-ְוֵׁשִנית, ֵבית  ִמְדָרִׁשי, ְכפּוף ֹראׁש כֶׁ

ֱעֹמָדה; ל ִסְפָך אֶׁ ְׁשִמים ָכמֹוָך עַּ  ּומַּ

ֵאְבְך ְלֻחְרָבְנָך, ִאם  ֵאְבְך ְלֻחְרָבִני,-הַּ

ְסֹפָדה? ְחָדו ֵאְבְך ְואֶׁ ם יַּ  ְוִאם ִלְׁשֵניהֶׁ

יָך ָנעּו ָנצּו, ָהּה!  ִקְנָך ְמֻׁשָלח,  גֹוָזלֶׁ

ְגֹבִהים. ֵצל ֻכָלם ֵבין ָהֵעִצים הַּ  ָנֹגּזּו כַּ

ל ִבים אֶׁ צּוִרים נָֻפצּו-רַּ  ָראֵׁשי הַּ

ִבים תֹוִעים;  ּוְבָׂשדֹות ֲאֵחִרים עֹוד רַּ

 ֲהָימּותּו מֹות ְיָׁשִרים?  אֹו ִיְמְצאּו ְמנּוָחה

ד ִיְׁשָכחּוָך? ֵיי ְנָבִלים ְוָלעַּ  ְבחַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ׁש עַּ ְערֹות ְדבַּ ְמסֹוָרר,-ֹלא ָאִריִתי יַּ ְרִכי הַּ  דַּ

ְתנּו ָהרּוחַּ ָהָרָעה;  ֵמָאז ִהְפִרידַּ
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uses alliteration of R that expresses a feeling of anger and 

sadness. In the past he separated himself from G-d and the 

torah and then he began to feel that his entire life was 

crumbling into little pieces. His situation because hard and 

miserable and he began to fear that he might lose himself and 

his religion. He was in danger of losing everything but he 

didn’t give up and he made himself strong and saved himself 

because of the 3 angels that left with him the המדרש בית and 

followed him on his journey in order to save him. 

 לב .1

  ובוטח שלם

רענן הגיון .2 פוריה מחשבה .3     

  

Sixth Stanza: 
The writer then speaks of how he was met with strong anti-

Semitism in the world of the  גוייםand he encountered a lot of 

hatred towards him. The Jews respect the גויים but their 

kindness is received with disrespect. And he now understands 

that basis of ההשכלה (that all men are created equal and deserve 

equal respect) is one giant lie. The Jew are not equal to the 

 .and don’t even receive equal respect גויים

So for the Jews – “ רוממה ה׳ ימין ” 

And for the השקר רוממה“ – גויים” 

What good does it do for the Jew to try to live amongst them? I 

don’t agree to give up my beliefs and my religion, I won’t 

defile G-d’s flag (metaphor). I’m not willing to sell my  בכורה

for “ עדשים בנזיד ”!this is a משל that is built on a רמז from 

the story of Yaakov and Esav. He says he is from Yaakov 

and he has the בכורה that he is unwilling to sell for “  בנזיד

 Yeah, in the beginning he .ההשכלה the life in the/”עדשים

wanted it but why would he give up the בכורה for something 

so unimportant like the ההשכלה. 

The Jews are described like midrash describes them, as sheep 

surrounded by wolves or lion (כפירים). And the wolves or lions 

want to eat the sheep. But I choose to be with the sheep even 

though it seems like the lions or wolves are stronger it is better 

to be with the sheep. The reason for that is that it’s better to die 

 with my nation and my people than kill and be with (להיספות)

the גויים. He says that he wants to be with the pure ones and not 

with the murderers. He also says, G-d didn’t give me ( חוננתי

 didn’t give me fangs and claws  things that wild animals (לא

have. I don’t need to get strength from weapons or fangs and 

sharp claws. Where do I get my strength from? I get it from G-

d. And only G-d can protect us and decide whether we live or 

die, its not up to anyone but G-d. 

  

 

ד ִנְצִחי מֵ   , ָכל עֹוָלִמי ִהְתפֹוָרר,ה'ָאבַּ

ד ִים עַּ ׁש -ָבאּו מַּ ְך ִהיא ָבם ֹלא –ָנפֶׁ  ָבָאה...-אַּ

ֲאָנן  שַּ ִני ִמִצְלָך הַּ ְחתַּ  –ֹלא ֵריָקם ִׁשלַּ

ְך: רֶׁ דֶׁ ּטֹוִבים ִׁשְלחּוִני בַּ יָך הַּ ְלָאכֶׁ  מַּ

ֲעָנן, ָׁשָבה ֹפִרָיה, ִהָגיֹון רַּ חֳּ  מַּ

ְך; רֶׁ בֶׁ ל הַּ  ֵלב ָׁשֵלם ּוֹבֵטחַּ ֵעת ִתְכׁשַּ

 –ָאְמָנם ָיֹכל ִלי אֹוְיִבי, ְכִלי ִריק ִהִציָגִני 

ְלִתי ֱאֹל ְך ִהצַּ  ים ִהִציָלִני!קֵואֹל –י קאַּ

 

ב ר:  רַּ ְׂשֵטָמה,ִלי לִ -ָוֹאמַּ  ְׂשֹבעַּ מַּ

ת ַאֲהָבִתי. חַּ ת תַּ  ִקיָקלֹון ּוֹבׁשֶׁ

ר רֹוֵמָמה? קֶׁ שֶׁ א יַּד הַּ ם ֵארֶׁ רֶׁ  ֲהטֶׁ

ה-ִמי  ִלי ָׁשם? ָאׁשּוָבה ִלְמנּוָחִתי.-ִלי ָׁשם? מַּ

ָעָפר ֹלא ֲאעֹוֵלל,קֵנס ֱאֹל ת בֶׁ  ים ֱאמֶׁ

ים;-ֹלא יד ֲעָדׁשִּ ְנזִּ י בִּ  ֶאְמכֹּר ְבכָֹּרתִּ
שֶׁ  ת הַּ ר קֹוִלי ֹלא ִיְתבֹוֵלל,ִבְתרּועַּ  קֶׁ

ה ִעם ָספֶׁ  ְכָבִׂשים.-ִמְהיֹות ְכִפיר ֵבין ְכִפיִרים אֶׁ

ִים  ְלעֹות ּוְבִצָפְרנַּ ְנִתי ִבְמתַּ  –ֹלא חֹונַּ

ִיים! –ים קים, ֵואֹלקֹכִחי ֵלאֹל-ָכל  חַּ
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Seventh Stanza: 
The Jews need to separate themselves from the גויים and they 

need to protect themselves inside a fortress of spiritual 

Judaismjust like the lizard that protects itself from the 

predator with the help of its tough skin. We need to protect out 

fortress which is the המדרש בית and not allow the enemy to 

penetrate the walls of our fortress and capture us. When we 

return to full strength (when everyone returns to the ways of 

the מצוות and the torah) then we will be able to go out again 

and fight our war against assimilation and this time we will 

succeed. Our strength comes from G-d and not from ourselves. 

People are life plants that need water or they’ll just shrivel up 

and die (“ הבשר חציר כל ”)water symbolizes the torah and our 

lives, we need torah to survive. 

  

  

 

Eighth Stanza: 

The ways of the Jews: The ways of the גויים:  

-to sing G-d’s song and his 

praises in the world 

 (תהילים)

 ומשפט צדק-

-our way is the way of אמת 

-they fight and punch and kick  

people 

-they get drunk 

 זנונים-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninth Stanza: 
The anti-Semites want to wipe the names of the Jews from ספר 

 will do anything to גויים and the writer fears that theהחיים 

make this happen. He also fears that something horrible is 

going to happen (he wrote this before the Holocaust!) but he is 

sure that the Jews will survive and they will rise from the ashes 

and will continue to bring good unto this world. They will be 

G-d’s messengers. The Jews from Abraham’s time until today 

are like “ של פליטון צלוחית ” that cleanse the world. The go from 

country to country and they pass on a silent prayer.   

  

 

 

ְׂשְקׂשֹוָתיו ֵנס ְבתֹוְך קַּ ִּמְתכַּ ט הַּ  ּוְכֹחמֶׁ

ֵצר בְ  ְתבַּ ר ָהרּוחַּ ִבְדָמָמה;אֶׁ  ִמְבצַּ

ְלתֹוָתיו  ְׁשֹמר דַּ  –ָחמּוׁש ִבְכִלי ִנְׁשִקי אֶׁ

ִּמְלָחָמה. ְתעֹוְרָרה ְוֵאֵצא לַּ  לַּּמֹוֵעד אֶׁ

ב, ה' ְחֹצב ָרהַּ ל ְיִמיִני!  הּוא יַּ  עַּ

ֵבר ֲחָיִלים.  ּוְברּוחַּ ֵאל ְצָבאֹות ֲאגַּ

ָזָהב ֵלי הַּ ְלתַּ ְכִפיִרים ְבתַּ  ָרִאיִתי הַּ

ָנפְ  לׁשֶׁ ְצָבִאים ֲחָלִלים.-לּו עַּ ְרֵרי הַּ  הַּ

ָבָׂשר ָחִציר, ָיֵבׁש ֹכֵחהּו,-ָכל  הַּ

 ְוֵאיֵנהּו. –ָנְׁשָבה בֹו ה'  ִכי רּוחַּ 

 

ת ְגֹרף אֶׁ כֹות ְבאֶׁ ְדִתי,-ֹלא הַּ  ָיִדי ִלּמַּ

 ִכִליִתי ֹכִחי;-ּוְבִתירֹוׁש ּוְזנּוִנים ֹלא

ְדִתי, ֵתֵבל נֹולַּ  ָלִׁשיר ִׁשיר ְיָי בַּ

ק, ֵציד ִמְׁשָפט  –ִׁשְבִיי  דֶׁ ְלקֹוִחי. –ְׁשִבי צֶׁ  מַּ

י  ת ְנִעים ְזִמירֹותַּ ְנָׁשָמה-ְבִפי ָכל –ִזְמרַּ  הַּ

ם; ד ְקֵציהֶׁ ִים ְועַּ ָׁשמַּ  ְלִמְקֵצה הַּ

ת ְמִסָלָתּה ִבְדָמָמה,  ֹכה ָתֹסל ָהֱאמֶׁ

ם;קֵכן קֹולֹות ֱאֹל  ים ִמְתפֹוְצִצים ֵמֲאֵליהֶׁ

ר, ֵאין ְדבָ   ִרים, ְבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם,ֵאין ֹאמֶׁ

 ְוִדְבֵרי ֱאֹלֵהינּו ָיקּומּו ְלעֹוָלם.

 

ם ר ָמחּו ִמִסְפָרם ְבָגאֹון-גַּ  ְׁשִמי ֲאׁשֶׁ

ל  –ְבִלי ֵגַאְלִתיו ְבִזָּמה ּוְבָדִמים -עַּ

ל ָשאֹון-ָהַאֲחרֹון עַּ  ָעָפר ָיקּום ִמּמַּ

ָיִמים. י ְבִדְבֵרי הַּ דַּ ם ׁשַּ  ִויִהי חֹותַּ

ְלֻאִּמים,-עּו ִמיָאז ֵיְד  ָשב ְנִזיר הַּ  ָהָיה הַּ

ד ִעם ָנדַּ ל-ׁשֶׁ ְיטֹון ֵבין ֵזִדים-ְצלֹוִחית ׁשֶׁ  ְפלַּ

ִבים ֲעצּוִמים ז גֹוִים רַּ יַּ ִיְזֹרק וַּ  וַּ

ֵשִדים. ֵער הַּ ְיבַּ ֵהר ָהרּוחֹות וַּ ְיטַּ  וַּ

ׁש,  ֹלא ֵגְרָׁשם ִבְקָסִמים, ֹלא ֲהָדָפם ְבָנחַּ
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Tenth Stanza: 
The Jews promise the המדרש בית that it won’t fall. The Jews 

will rise up and they will dust away the ashes. The writer then 

proposes 2 changes to המדרש בית :  

1. To make the walls and the building bigger so that more 

Jewish people can come and learn and also make 

windows so that the students can see the outside world 

and be more open to the world and not so closed up. 

2. Have both secular and Judaic studies. This will keep 

the Jewish people from seeking something else because 

they now have everything within the confines of the בית 

 But no matter what, they should always .המדרש

remember that G-d s forever. 
 

ְרִמ  ֵקל ּוְבתַּ ׁש.ִכי ְבמַּ  יל ּוִבְתִפלַּת ָלחַּ

 

ְבְנָך ְוִנְבֵניָת, ל ֵׁשם!  עֹוד אֶׁ  ֹלא ָתמּוט, ֹאהֶׁ

ְכָתִלים; יֶׁה הַּ  ֵמֲעֵרמֹות ֲעָפְרָך ֲאחַּ

ר ִבִליתָ  ֲאׁשֶׁ ה ֵהיָכלֹות, כַּ לֶׁ  עֹוד ְתבַּ

ס ָרב, ִבְנֹפל ִמְגָדִלים. רֶׁ  ְביֹום הֶׁ

ת ְפִאי אֶׁ ׁש -ּוְברַּ ָהרּוס  ה'ִמְקדַּ  –הֶׁ

לֹוָני,ַאְרִחיבָ  ע לֹו חַּ ְקרַּ  ה ְיִריעֹוָתיו ְואֶׁ

ָפרּוׂש, ת ִצלֹו הַּ ְׁשכַּ ף ָהאֹור חֶׁ  ְוָהדַּ

ָעָנן ֵיֵרד ְכבֹוד   ;ה'ּוֵבָעלֹות הֶׁ

ד-ְוָראּו ָכל ָנם ְועַּ  ְגדֹוָלם,-ָבָׂשר ְלִמְקטַּ

 ְלעֹוָלם! ה'וַּ  –ִכי ָיֵבׁש ָחִציר, ָנֵבל ִציץ 

 
 תשעה באב, תרנ"ד.

 

 

Alef. 

1. According to the Zohar, the status of Bechor carries with it responsibilities that Esav 

wanted to forego, and was prepared to give the status to Yaakov for free.  

2.   

  לד פסוק כה פרק בראשית והקבלה הכתב

 ו"וא י"ע לעבר המהופך עתיד פעל אוהו מסודר עבר, עבר פעל מילי שני בלשונינו יש. נתן ויעקב( לד)

 הפעל קודם השם ואז, משמרתו על הנהוג פעל והוא מוקדם ועבר, הפעל אחר השם ואז, בתחלתו פתוחה

 ויתן הכתוב אמר שלא ממה, הזה המאומת הכלל לפי(. ש"ע חוה את ידע והאדם פ"ע למעלה כמבואר)

 לו נתן המכירה קיום על עשו שבועת שאחר משמעו היה אז כי, הענין סדר שמירת על להורות לעשו יעקב

 בפעל ויבא, יעקב שם הקדים, נתן ויעקב, אמר הפוכו על להורות אמנם כי, העדשים ונזיד הלחם יעקב

 יעקב נשתהה לא כי ויורה(, געגעבען האטטע) מוקדם עבר הוא פה נתן פעל כי בבירור ידענו מזה, הנהוג

 לאכול נפשו כאות יעקב לו נתן' וגו להלעיטני ממנו שוע שביקש מיד רק, עשו משאלת מלמלא מאומה

 אליו לדבר מקום יעקב מצא ובזה, הבכורה ענין לבזות התחיל וזולל כסובא בטנו מלא וכאשר ,ולשתות

 באמרו הנכלל והוא, יעקב ליד ובאה ממנו ונסתלקה' אלי באמת ראוי אינו הבכורה בזיונו שמסבת ולהודיעו

 קמיה עאל', חברי ושאר ש"ר יתיב( ט"קל' ד) י"במכדרב ומצאתי, למעלה כמבואר' וגו את כיום מכרה אליו

 לעשו למיהב יעקב בעא לא איך, ועשו דיעקב בענינא קמך למבעי בעי רבתא מלתא ש"לר ל"א' ברי א"ר

 אתון שעתא בהדין ל"א, פעמים זה ויעקבני עשו דאמר ועוד', דילי בכירותא' לי דזבין עד דטלופחין תבשיל

 ויעקב עליו אסהיד קרא דהא, דיעקב לפתגמין ושקרתון דעשו לפתגמין דהאמנתון מלקות לקבלא ביןחיי

 לבכירותא סני הוי דעשו בגין, ועשו דיעקב ענינא הוא כך אלא, ליעקב אמת תתן כתיב ותו, תם איש

. כ"ע בכורהה את עשו ויבז וישת ויאכל ד"הה, כסף בלא אפילו' לי דלסבה דיעקב' מני בעי והוי בקדמיתא

 על יורה אשר, הנהוג לפעל השם מקדימת שהזכרנו הלשון ד"ע בנויים האלה שהדברים היטב מבואר

 בדרכי הרגיל כל, הענין בסוף שהוזכר ואף'. וגו נתן דויעקב מקרא ראיה מביא ולכן המוקדם העבר

, הענין בתחילת היה שבאמת אף פרטי דבר בסוף להזכיר הרבה הנהוג דבר הוא כי ידע המקראות
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 הלחם שנתינת להורות, מוקדם עבר שהוא, נתן לפעל יעקב שם בקדימת זאת לנו גילה שהכתוב כ"ומכש

 מה הספור בענין מזה יותר מצאנו הלא. יעקב ויתן מסודר בפעל אומר היה כ"דאל, מוקדם היה והנזיד

, יתרו בפרשת ממנו מקצת לספר התורה שהתחלה, תורה מתן קודם הגבלה בימי למשה' ית בינו שהיה

 בשם שם יצחקי שלמה רבינו ש"כמ, אמר משה ואל, משפטים פרשת בסוף וכתבה ממנו גדול חלק ושיירה

 טעם לתת ויתכן -. עדשים שהיה הודיע הענין ובסוף, הנזיד מין להודיע מתחלה קרא השמיט וכן, רבותינו

 זו בשעה הבכורה במעלת ובזיונ היה שלא להורות הענין בסוף במקומו שלא ונכתב המקרא להתעקרות

 מלא כבר כאשר המעשה גמר אחר גם אבל, ז"ע התחרט כ"ואח, לאכול ומתאוה ויגע עיף כשהיה לבדה

 בזה אדם יתעקש ולא. בעיניו בזויה הבכורה מעלת כי להראות עליו דעתו נשתנה לא, המתאוה נפשו את

 :האמת ליעקב ויתן האמת על יודה אמת אוהב וכל, העקשות מדרך או ידיעה מחסרון א"כ

 

  לא פסוק כה פרק בראשית ם"מלבי

 מתנהג שאתה כפי ל"ר, כיום מכרה אמר, אליו נאותה הבכורה שאין יעקב שראה אחר. יעקב ויאמר( לא)

 הוא כי חטף בקמץ מכרה ראוי והיה, לי אותה מכרה, בה רוצה ואינך הבכורה את מבזה ואתה היום

 דומה וזה, בה מתנהג שאינך אחר לי נמכרת היא שממילא ל"ר, שם כעין שהוא מכרה ואמר, פעול מגזרת

 מרמה זה שאין, עדשים ונזיד לחם בעד לו שימכרהו ומבקש לים כיסו להשליך שרוצה אחד שרואה כמי

 :ההפקר מן כמציל רק חברו את

3.  See the underlined portion of HaKetav VeHaKabbala above. 

Beit.  

 When there are names or descriptions that appear superfluous because we have .א.1

already been informed about them previously, RaShI interprets the terms  as 

describing qualities of the people or the places being mentioned. 

  .ב   

 

  פסוק הפרק יג   (1

ד"ה ההולך את 
ם אברם: מי גר
 -שהיתה לו זאת 

 .הליכתו עם אברם

  

 ?מה קשה לרש"י  .א 

 :השווה לדבריו כאן את דבריו במקומות הבאים  .ב 

 :'בראשית כ"ה כ

ד"ה בת בתואל מפדן: בת בתואל מפדן ארם אחות 
וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות  -לבן 

לבן ומפדן ארם? אלא להגיד שבחה, שהיתה בת 
ולא למדה  -ומקומה אנשי רשע  רשע ואחות רשע

 .ממעשיהם

 :'בראשית י"ח א

ד"ה ממרא: הוא שנתן לו עצה על המילה לפיכך 
 .(נגלה עליו בחלקו )בראשית רבה

 :'שמות י"ח ה

ד"ה אל המדבר: אף אנו יודעין שבמדבר היה, אלא 
בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו 



8 
 

קום תוהו של עולם ונדבו לבו לצאת אל המדבר מ
 .לשמוע דברי תורה

 :'דברים א' ד

ד"ה סיחון... אשר יושב...: )ספרי( אילו לא היה 
סיחון קשה והיה שרוי בחשבון היה קשה שהמדינה 
קשה, ואילו היתה עיר אחרת וסיחון שרוי בתוכה 
היתה קשה שהמלך קשה, על אחת כמה וכמה 

 .שהמלך קשה והמדינה קשה

 ?ת האלה בפתרון הקושימהי הדרך המשותפת בכל המקומו
 

  Another example from Parashat Lech Lecha: 

  יב פסוק יד פרק בראשית

ת־לֹוט וַיְִקחּו ת־ְרֻכשֹו אֶּ ן־ֲאִחי וְאֶּ   : ִבְסדֹם יֵֹשב וְהּוא וַיֵֵלכּו ַאְבָרם בֶּ

    י"רש

 :בסדום ישיבתו, זאת לו גרם מי - בסדום יושב והוא( יב)

  .א.2

  כה רקפ בראשית

ר ִהוא ֲעָקָרה ִכי ִאְשּתֹו ְלנַֹכח ַליקֹוָק יְִצָחק וַיְֶּעַּתר( כא)  :ִאְשּתֹו ִרְבָקה וַַּתַהר יְקֹוָק לֹו וַיֵָעתֶּ

The verb appears twice in the same verse, leading RaShI to interpret the word as 

doubly excessive. 

 It is a passive causative form relating to HaShem Who responds. The presumption is .ב

that in order to cause HaShem to Respond positively, excessive effort will be 

entailed. 

 is exclusively associated with prayer, RaShI shows עתר Lest one think that the root  .ג

that it can be used in connection with other contexts, although clearly in the 

instance of Beraishit 25:21 it means intensive prayer. 

 If the individual is really an enemy, then all acts of love and emotional connection  .ד

are false. 

3.    ChaZaL are suggesting that the spiritual tendencies of Yaakov and Eisav respectively 

were already in evidence in utero. 

4.     Be’er Yitzchak’s question can be answered by pointing out that Rivka receives an 

extensive conceptual answer from HaShem regarding her query. Usually, as in the 

case of the prayers to conceive being answered, Divine Answers to prayers take the 

form of some sort of physical phenomenon rather than a type of Revelation with a 

specific long-term answer. 

  כה פרק בראשית

ר ְבִקְרָבּה ַהָבנִים וַיְִתרֲֹצצּו( כב) ְך ָאנִֹכי זֶּה ָלָמה ֵכןִאם־ וַּתֹאמֶּ ת־יְקֹוָק ִלְדרֹש וֵַּתלֶּ  :אֶּ

ר( כג)  וְַרב יֱֶּאָמץ ִמְלאֹם ּוְלאֹם יִָפֵרדּו ִמֵמַעיְִך ְלֻאִמים ּוְשנֵי ְבִבְטנְֵך גֹויִם גיים ְשנֵי ָלּה יְקֹוָק וַיֹאמֶּ

 :ָצִעיר יֲַעבֹד
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5.     The Midrash understands the spelling גיים to suggest powerful, accomplished, 

individuals representing the two cultures that are being anticipated, Judaism and 

Rome. Rebbe and Antoninus Kaisar are mentioned numerous times in the Talmud 

as interacting with one another and therefore they come to individually represent 

the nexus of the descendants of Yaakov and Eisav. 

   .ב+.א.6

 שפתי חכמים

, בבטנך גוים שני אמר כבר שהרי, במעיה שיש מה לה להודיע בזה הכוונה שאין פירוש( צ)

 בטרם במעיה שבעודם ואומר, היא מה שבבטנה הגוים איכות לה להודיע הוא הכוונה רק

, במעיה בעודם לתומו וזה לרשעו זה, כמנהג שלא מזה זה נפרדים הם םהעול לאויר צאתם

 הם שכבר לומר, בינוני לשון שהוא נפרדים עתיד לשון שהוא יפרדו במקום כתב ולכן

 (:ם"רא. )במעיה נפרדים

 מנעוריו( כא, ח לעיל) כדכתיב אמו במעי באדם שולט הרע יצר שאין בספרי מצינו הרי ת"וא

 קודם לחטוא הרע ביצר מתאוה האדם שאין פירש אריה הגור. אמו ממעי משננער פירוש

 רצה בטבעו היה זה, אלילים עבודת לפני בעבירה ומפרכס רץ שעשו מה אבל, שנולד

 :ש"ע במינו להתדבק

   .ג+.א.7

 שפתי חכמים

 מלמדי מכל כמו מלאום ם"ומ', וכו אלא אחד בזמן בגדולה שניהם יהיו לא כלומר( ק)

 וצור. מחבירו האומץ יקח שהאחד כלומר, ממנו יותר ולא מן כמו שהוא(. טצ, קיט תהלים)

 :עשו מלכות הוא

 And the LORD Said unto her: Two nations are in thy womb, and two peoples shall  .ב   

be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other 

people; and the elder shall serve the younger.  

 This could be a relative term, i.e., they both will be strong, with one stronger than 

the other. But RaShI chooses to understand the concept as each nation will be an 

opposite contrast to the other.  

   .א.8

 מיםשפתי חכ

 הוא ציד דאיש ל"ועי. שדה איש היינו כ"דאל, חכמה שצריך דבר משמע יודע מדכתיב( ו)

 הוה לא חיות צד פירושו היה ואי, אהלים יושב של היפך שדה שאיש כמו תם איש של היפך

 :חיות לצוד יכול נמי תם דאיש הוא דאפשר תם איש של היפך

   .ב

  כז פרק בראשית

יָךכֵ  ָשא־נָא וְַעָּתה( ג) ְליְָך לֶּ ָך ּתֶּ ה וְֵצא וְַקְשּתֶּ  :ָציִד צידה ִלי וְצּוָדה ַהָשדֶּ

    י"רש

 :הגזל מן ולא ההפקר מן - לי וצודה

 גור ארי'

)ששאל את אביו , כשרות בחזקת עשו שהיה גב על ואף. נבילות תאכיליני שאל[ ד]

 אשמ מתיירא שהיה, להזהירו יצחק צריך על אודות הפרשת המלח והתבן( היה

. ובמתון הלב בכוונת יבדוק ולא בבדיקה ימהר זה ומתוך, ואם אב לכיבוד ימהר

 :כבודו על יחוש ולא, במתינות יפה הסכין שיבדוק הזהירו לפיכך
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 שלא להזהירו צריך היה, כשרות בחזקת עשו שהיה גב על ואף. ההפקר מן[ ה]

, הוא גזל ודאי אודל, העיר מן מרחיקין דתנן כההיא, לעיר בסמוך ועופות חיות יצוד

 דהיינו, דרבנן אסור דוחה ואם אב שכבוד דעתו על יעלה שמא סבור יצחק והיה

 אי. העיר מן ירחיק אלא, יעשה לא זה שגם הזהירו ולפיכך, דדבריהם - גזל ספק

 שאם מפני, הגזל ועל השחיטה על יתירה באזהרה טפי להזהירו הוצרך דהכא נמי

 שהוא גב על אף החוטא עם ה"הקב אין כי, הברכה תבא לא בשגגה חוטא יהיה

 יטעה שלא הזהירו, אצלו כשרות בחזקת היה כי אף, מזהירו היה ולכן, בשגגה

 ולא הסכין יפה לבדוק השחיטה על וכן, הפקר יהיה ולא הפקר שהוא סבור שיהיה

 :יטעה

Gimel.  

  א פרק מלאכי

ד ָאב יְַכֵבד ֵבן( ו) בֶּ  ָאַמר מֹוָרִאי ַאיֵה ָאנִי וְִאם־ֲאדֹונִים ְכבֹוִדי ַאיֵה ָאנִי וְִאם־ָאב ֲאדֹנָיו וְעֶּ

ם ְשִמי בֹוזֵי ַהכֲֹהנִים ָלכֶּם ְצָבקֹות יְקֹוָק ה וֲַאַמְרּתֶּ ָך ָבזִינּו ַבמֶּ ת־ְשמֶּ  :אֶּ

A son honoureth his father, and a servant his master; if then I be a 

Father, where is My Honour? and if I be a Master, where is My Fear? 

Saith the LORD of Hosts unto you, O priests, that despise My Name. 

And ye say: 'Wherein have we despised Thy Name?'  

    עזרא אבן

' מוכר' והעב האב לכבד חייב הבן כי ידוע הלב בשכל - אב יכבד בן( ו)

 :בזינו במה' ותשוב מאדניו

1.  It is unclear which noun is the subject and which the object, i.e., does the phrase 

imply that the older will serve the younger, or the younger will serve the older? 

2.  Whereas the Ibn Ezra decides that the phrase can only be interpreted in a single way, 

Abrabanel maintains that both interpretations are correct since over the course of 

history, at times one interpretation will reflect what is going on, and at other times 

the other interpretation will apply.  

 Since in the previous phrase,  

  כה פרק בראשית

ר( כג)  וְַרב יֱֶּאָמץ ִמְלאֹם ּוְלאֹם יִָפֵרדּו ִמֵמַעיְִך ְלֻאִמים ּוְשנֵי ְבִבְטנְֵך גֹויִם גיים ְשנֵי ָלּה יְקֹוָק וַיֹאמֶּ

 :ָצִעיר יֲַעבֹד

And the LORD said unto her: Two nations are in thy womb, and two peoples 

shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger 

than the other people; and the elder shall serve the younger.  

there is no clear indication which of the two will have the upper hand, it stands to 

reason that the subsequent phrase also does not make a specific commitment 

regarding who will serve whom.  

(Abrabanel implies that Rikva got it completely wrong when she attempted to 

advance Yaakov’s standing vis-à-vis Eisav, since the prophecy that she received was 

not conclusive one way or the other, other than to say that there will eventually be 

some type of inequality.) 

 


