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1. BEREISHIT 25 – THE BIRTH OF JACOB AND ESAU 
 

 יִּכ ֹוּתְשִא חַכֹנְל 'הַל קָחְצִי רַּתְעֶיַו )אכ( ... :קָחְצִי תֶא דיִלֹוה םָהָרְבַא םָהָרְבַא ןֶב קָחְצִי תֹדְלֹוּת הֶלֵאְו )טי(

 יִכֹנָא הֶז הָמָל ןֵּכ םִא רֶמֹאּתַו ּהָּבְרִקְב םיִנָּבַה ּוצֲצֹרְתִיַו )בכ( :ֹוּתְשִא הָקְבִר רַהַּתַו 'ה ֹול רֶתָעֵיַו אוִה הָרָקֲע

 ץָמֱאֶי םֹאְלִמ םֹאְלּו ּודֵרָּפִי Jִיַעֵמִמ םיִמֻאְל יֵנְשּו Jֵנְטִבְּב םִיֹוג יֵנְש ּהָל 'ה רֶמֹאיַו )גכ( :'ה תֶא ׁשֹרְדִל Jֶלֵּתַו

 ַעֵדֹי ׁשיִא וָשֵע יִהְיַו םיִרָעְנַה ּולְדְגִיַו )זכ( ... :ּהָנְטִבְּב םִמֹות הֵנִהְו תֶדֶלָל ָהיֶמָי ּואְלְמִיַו )דכ( :ריִעָצ דֹבֲעַי בַרְו

 תֶא תֶבֶהֹא הָקְבִרְו ויִפְּב דִיַצ יִּכ וָשֵע תֶא קָחְצִי בַהֱאֶיַו )חכ( :םיִלָהֹא בֵשֹי םָּת ׁשיִא בֹקֲעַיְו הֶדָש ׁשיִא דִיַצ

 :בֹקֲעַי
 

19. And these are the generations of Isaac the son of Abraham; Abraham begot Isaac... 21. And Isaac 
prayed to God on behalf of his wife because she was barren, and God accepted his prayer, and his wife 
Rebecca conceived. 22. And the children struggled within her, and she said, "If so, why is this 
[happening to] me?" And she went to ask God. 23And God said to her, "Two nations are in your 
stomach, and two kingdoms will separate from your womb; one kingdom will become mightier than 
the other kingdom, and the elder will serve the younger. 24. And her days to give birth were 
completed, and behold, there were twins in her womb... 27. And the youths grew up, and Esau was a 
man who understood hunting, a man of the field, whereas Jacob was an innocent man, a tent dweller. 
28. And Isaac loved Esau because [his] game was in his mouth, but Rebecca loved Jacob. 
 
2. RASHI – WHY WAS THERE PRE-NATAL STRUGGLING? 
 

 ּוניֵתֹוּבַר ?יִכֹנָא הֶז הָמָל ןֵּכ םִא בַתָּכְו ֹוז הָציִצְר איִה הַמ םַתָסֶש ,"!יִנֵשְרָד" רֵמֹוא הֶזַה אָרְקִמַה Rַחְרָּכ לַע

 תֶרֶבֹוע .תאֵצָל סֵכְרַפְמּו ץָר בֹקֲעַי ,רֶבֵעָו םֵש לֶש הָרֹוּת יֵחְתִפ לַע תֶרֶבֹוע הָתְיָהֶשְכ -- "הָציִר" ןֹוׁשְל ּוהּוׁשָרְד

.תאֵצָל סֵכְרַפְמ וָשֵע ,םיִליִלֱא תַדֹובֲע חַתֶפ לַע  
 

AND [THE CHILDREN] STRUGGLED — We are forced to find a Midrashic interpretation for this verse 
since it leaves unexplained what the struggling was about to the extent that it says [she exclaimed] “if 
so, why is this [happening to] me?” Our Rabbis explain that the word "vayitrotzetzu” means running, 
moving quickly. Whenever she passed by the doors of the Torah (i.e. the Schools of Shem and Eber) 
Jacob moved convulsively in his efforts to come out, but whenever she passed by the gate of a pagan 
temple Esau moved convulsively in his efforts to come out (Genesis Rabbah 63:6). 
 
3. OHR HACHAIM – THE PLAIN MEANING OF THE TEXT 
 

Both the expression “vayitzrotzetzu” -- “they quarrelled" and the words “lama zeh anochi” -- “why is it 
happening to me?” need to be explained. Rashi offers the explanation that [she was saying] “if the pain 
involved in giving birth is so intense, why did I bother to pray to become pregnant?” But it is difficult to 
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reconcile our image of the pious and righteous Rebecca with Rashi's comment, i.e. that she did not 
think the pain worth her while so that she could become a mother. Also, if that was her real concern, 
how would God's response have solved her problem?  
 
The rabbis have suggested many different explanations [of this verse], none of which make any sense 
as the plain meaning of the verse. The plain meaning of the word “vayitzrotzetzu” is based on the root 
“ratzatz” – “to crush”. Since there were two fetuses in her womb [although she did not know that 
there were two] Rebecca felt as if her womb was being crushed. She was afraid that she could not 
complete her pregnancy and would have a miscarriage. Her question was rhetorical, i.e. “what good 
was it for me to become pregnant if this pregnancy will not be completed successfully?” And the 
words: “she went to ask God” mean that she prayed to God to let her complete her pregnancy. She felt 
that the miracle of her becoming pregnant after all these years should not be wasted...  
 
God responded to her fear of miscarriage by explaining to her that there was nothing medically wrong 
in her womb as she was carrying two fetuses instead of merely one. And whereas normally, when a 
mother expects twins, the two fetuses get along just fine inside the womb, in Rebecca's case they did 
not. This explained the feeling she had of being crushed. 
 
4. BEREISHIT 2:15-17 – ADAM IS INSTRUCTED REGARDING THE TREE OF KNOWLEDGE 
 

 רֹמאֵל םָדָאָה לַע םיִהYֱא 'ה וַצְיַו )זט( :ּהָרְמָשְלּו ּהָדְבָעְל ןֶדֵע ןַגְּב ּוהֵחִנַיַו םָדָאָה תֶא םיִהYֱא 'ה חַקִיַו )וט(

 :תּומָּת תֹומ ּוּנֶמִמ Rְלָכֲא םֹויְב יִכ ּוּנֶמִמ לַכֹאת ֹאל עָרָו בֹוט תַעַדַה ץֵעֵמּו )זי( :לֵכֹאת לֹכָא ןָגַה ץֵע לֹּכִמ
 

15. God took the man and placed him in the Garden of Eden to work it and to guard it. 16. And God 
commanded man, saying, "Of every tree of the garden you may freely eat. 17. But of the Tree of 
Knowledge of good and evil you shall not eat, for on the day that you eat thereof, you shall surely die." 
 
5. BEREISHIT 3:22-24 – ADAM IS EXILED FROM THE GARDEN OF EDEN 
 

 ץֵעֵמ םַג חַקָלְו ֹודָי חַלְשִי ןֶּפ הָּתַעְו עָרָו בֹוט תַעַדָל ּוּנֶמִמ דַחַאְּכ הָיָה םָדָאָה ןֵה םיִהYֱא 'ה רֶמֹאיַו )בכ(

 )דכ( :םָשִמ חַקֻל רֶשֲא הָמָדֲאָה תֶא דֹבֲעַל ןֶדֵע ןַגִמ םיִהYֱא 'ה ּוהֵחְלַשְיַו )גכ( :םָלֹעְל יַחָו לַכָאְו םיִיַחַה

 ץֵע Jֶרֶד תֶא רֹמְשִל תֶכֶפַהְתִמַה בֶרֶחַה טַהַל תֵאְו םיִבֻרְּכַה תֶא ןֶדֵע ןַגְל םֶדֶקִמ ןֵּכְשַיַו םָדָאָה תֶא ׁשֶרָגְיַו

 :םיִיַחַה
 

22. God said, "Behold man has become like one of us, having the ability of knowing good and evil, and 
now, in case he stretches out his hand and take also from the Tree of Life and eat and live forever." 23. 
God sent him out of the Garden of Eden, to till the soil from where he had been taken. 24. He drove 
the man out, and He stationed from the east of the Garden of Eden the cherubim and the blade of the 
revolving sword, to guard the way to the Tree of Life. 
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6. RAMBAN – WHAT IS MEANT BY “TREE OF LIFE”? 
 

 םלוע ייח וילכואל תתל ארבנש םייחה ץעמ לכאי םאו ,םדאה תתימב ותריזג םייקתתש ה"בקה הצר

 ול התיהש התע הנהו .ויתודלות לעו וילע רזגנה תעב ומוי אבי אלש וא ,ללכ תומי אלש וא ,הרזגה לטבת

 :ךירצ היה אל יכ ונממ לכא אלו ,הווציש המ אלא השוע היה אל הליחתמ יכ ,ונממ הזה ץעה רמש הריחב
 

7. SHEM MISHMUEL – THE KEY TO UNDERSTANDING JACOB & ESAU 
 

 ויפב ויבא תא תומרלו דוצל" י"שר שריפ דיצ עדוי שיא ושע יהיו קוספב הנה .ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו
 אל המל ןיבהלו ".תווצמב קדקדמ אוהש ויבא רובסכ '?ןבתה תאו חלמה תא ןירשעמ ךאיה ,אבא' ,ולאשו

 רבדב רוחבל ול המלו ,תמאב תווצמ יקודקד ןהב שיש ,המודכו הטיחש ןוגכ ,םירחא תווצמ יקודקד ולאש
 ?רקש אוהש הזכ קודקד
  

 ומכו .לפט הזה םלועו רקיע אבה םלועש ,רקיעו לפט לש תנוכתמב היה האירבה רדס לכ הנהד ,הארנו
 רֹודְזֹורְּפַּב Rְמְצַע ןֵקְתַה ]אָּבַה םָלֹועָה יֵנְפִּב רֹודְזֹורְּפַל הֶמֹוּד הֶזַה םָלֹועָה :רֵמֹוא בֹקֲעַי יִּבַר[" )זט:ד תובא( ל"זחאש
 דחא ולו ורצוי םימי" :והילא יבד אנתב ש"זו .תבשל םילפט השעמה ימי תשש ןכו ."ןיִלְקַרְטַל סֵנָּכִּתֶש יֵדְּכ
 הנעמל ארבנ רשא הלועפה תא השוע םא םדא לכו ...ירפל רמוש איהש הפילק שי ,תוריפב ןכו ."תבש הז םהב
 לפט ז"הועה םאו .םלש לפטה םג השענ ותועצמאב ירה רקיעל תמאב לפט אוה לפטה םאו ,תומילש הנוק אוה
 ,ז"הועב םג ריאמ ב"הועו ,שדקתמו ז"הוע םג הלעתנ 'וכו "רודזורפב ךמצע ןקתה" םייקתמו ב"הועל תמאב
 ירה תמאב תבשל םילפט םה םא ,השעמה ימי תשש ןכו .)'א ז"י תוכרב( "ךייחב הארת ךמלוע" םיוקיו
 ....םילעתמו םינקתימ השעמה ימי תשש םג תבש תועצמאב
 

 תא סינכמו איבמ רמושהש ,האמוט תלבקמ ןכ י"עו ,תובישח הל שי ירפל תרמוש איה םא ,ירפל הפילק ןכו
 לפט היהי ושעד :ושעו בקעי תאירב ןינע היה ומצע הזש רמול שיו .)ח"יק( ןילוח ס"שבכ ,ירפל האמוטה
 לע אישוקה המד ,אחסישרפמ םינוב בר יברה ק"הרה דיגהש ומכו .תומילש ושע םג גישי בקעי י"עו ,בקעיל
 ונא םייקש בא דוביכ תוצמ ליבשב ירהש ?רתוי עורג היה 'ה תווצמ םייקמ היה םא ירה ,עשר היהש ושע
 .בקעיל ענכנ תויהל הז םע אלא היהש ומכ תויהל לוכי היהש ]ב"ר יברה[ רמאו .תורצו תובר תוער כ"כ םילבוס
 ומכ רקיע בקעיו לפט ושע םא רמולכ[ ,ונירבדכ אוה יאדוב שוריפהו ].הלאשה לע הנוע  הז ךיא ןיבהל השקו[

 ארבנ יליבשב" וליאכ רקיע ומצע השעו ,בקעיל לפט תויהל הצר אלו ואישה ובל ןודז ושע ךא .]ירפל הפילק
 רמוא הזו הדשה ערזנ וליבשב רמוא הז ז"עז םיניידמ ץומהו שקהו ןבתה )חלשיו 'פ ףוס( ר"דמבו ."םלועה
 ונליבשבו רקיע ונא םירמוא וללהו ,םלועה ארבנ ונליבשבו רקיע ונא םירמוא וללה :ע"המוא ךכ ,'וכו יליבשב
 .םלועה ארבנ ימ ליבשב םיעדוי ונאו םויה עיגיש דע וניתמה לארשי םהל ורמא .םלועה ארבנ
  

 ותנווכ ךא .ושעמ קידצ רתוי בקעיש עדוי היהש ףא ושע תא ךרבל וניבא קחצי הצרש םעטה רמול שי הזבו
 חורה תוסגמ עדי אל םלוא .ותומילש יהמ עדיש וב סינכיש השודקהו תוכרבה ידי לע ויניע תא ריאהל התיה
 רוא לכש ןיכושח ןיננע שיש )א א"נר ג"ח( ק"הוזב ש"מכ הפורת םוש ול ןיא ובש חורה תוסג י"עד ושע לש
 טעמ וב האב םאש ,חורה תוסג תפילק יהוזש דיגה ה"הללצז ר"ומודא יבא ק"כו .ש"עי ...עלבנ םהב סנכנש
 ךותמ תרבדמ התיה ותוהמד ,ןבתה תא ןירשעמ ךאיה ולאשש המ ןבוי ז"יפלו .רתוי דוע האגתמ ז"יע ,השודק
 כ"ג ל"י הז יפלו ...רשעמ ךירצו רקיע בשחנ אוה םא ןבת לע ותלאש התיה ןכ ,רקיעל ומצע בשחש םשכד .ונורג

 דצמש עדיש ,שיא לכל דומיל אצוי הזמו .לכואל לפט קר רקיע וניאש ןויכ השעמ ךירצ וניאש חלמב םעטה
 םהישעמ דצמו ,לארשי ללכל רוביח תמחמ וא רוהטל רבוחמ אוהש המ דצמ קר ,םולכל בשחנ וניא ומצע ישעמ
 ...םיבשחנ םמצע ינפב וישעמש אל לבא ,םיבשחנ תויהל םיררגנ וישעמ םג םיבוטה
  

 וניתובר הזב וררועתה רבכו ,ןושלה לפכ ןיבהל שי .קחצי תא דילוה םהרבא םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו
 דאמ לודג רעצ הקברל היה כ"עשו תחא ןטבב םימואת ושעו בקעי וארבנ עודמ ןנובתהל שי הנהד הארנו .ל"ז
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 התעו ,הז לע ללפתהל םהינש וכרצוהשו ,םינבל התוקקותשה רחא ףא !יתרבעתנ אל יאולה הרמא רשא דע
 ...שפנ לש הכודכד דע דאמ דאמ לודג רעצה היה יאדובש םא יכ הז ןיא ?יתרבעתנ אל יאולה הרמא
  

 ,ערו בוט תעדה ץעו םייחה ץע ןוימדכ םה ושעו בקעיש ה"הללצז ר"ומודא יבא ק"כ רמאמ יפ לע שרפל הארנו
 ערו בוט תעדה ץעו דבל םייחה יקלח רבחמ םייחה ץעש אלא ,יעצמאה עבטכ רוביחה חכ םהל שי םהינשש
 ...ץראל םימשה תא ליפשה ושעו ,םימשל ץראה תא הלעהש י"ע ץראהו םימשה רביח בקעי ןכ .ערו בוט רבחמ
 ה"מ = "אה ואו אה דוי"[ ןיפלא יולמב ה"ב 'יוה םש רפסמכ ,ה"מ ורפסמ םדא יכ םירבד הזב ףיסוהל שיו
 קר ז"הועב שמתשמ אוהש י"ע השענ רוביחהו ,רוביחה חכ וב שי כ"ע םיעדויל עודיכ ללוכה םש אוהו ,])45(
 יכרצל ףא ללפתמ אוהשכ הלפתב ןכו ...ב"הועל שמשמ אוה קר ומצעל דרפנ ז"הועה ןיאש ...ב"הוע ךרוצל
 אוהו ז"הוע ולצא רקיעהש ךופיהל השוע ו"ח םאו .אבה םלוע הז ידי לע גישהל ידכ ןווכתמ אוה םא ז"הוע
 ...ןותחתל ןוילעה םלועה תא ליפשמו רבחמ אוה ירה ז"הוע תוואת ךרוצל ןוילעה םלועו ב"הוע ינינעב שמתשמ
  

 תרוצ ל"ז ורמאש הזו ,תומלועה ינש רבחמה רקיע היה אוהש ,בקעי אוה התומילשו םדאה תרוצ תילכת הנהו
 ז"הועמ תונהיל אלו ב"הוע ךרוצל קר ז"הוע ישעמ לכ השוע םאש ,ל"נה ונירבד י"פע ןבויו .אסכב הקוקח םת
 ומצע ךרוצל אלו הובג ךרוצל םימש םשל וישעמ לכ השוע םאש אליממ ןבויו .ב"הועל ז"הוע רבחמ אוה ,הזב
 ךרוצל קר ז"הועב שמתשהש בקעיב וניצמ הזו .י"שהל האירבה לכ רבחמ אוה הזב ... ב"הוע ךרוצל וליפא ללכ
 ומכ רוביחה חכ םע דלונש ושע 'יה הזמ ךופיהלו ... ומצע ךרוצל השע אל ... ושעמ חקלש הרוכבה ףאו ,הובג
 קדקדמ לש תילטב שבלתהל ויפב ויבא תא דוצלו תואמרל השודק ינינעב שמתשהש ךופיהל השע לבא בקעי
 ב"הוע תא םיערה וישעמב רביח כ"ע .בקעימ שממ ךופיה הזו ,תודספנה ויתוואת ןכ י"ע גישי ןעמל תווצמב
 ...ז"הועל

  

 םלועה םישקמו .תאצל סכרפמ בקעי תושרדמ יתב יחתפ לע ]הקבר[ תרבועשכ המל ןבוי הלאה םירבדה יפלו
 ,ופוס דע םלועה ףוסמ טיבמו ושאר לע קולד רנש )א 'ל הדנ( ל"ז ורמא ירהש ,ומא ןטבב םש ול רסח 'יה המ
 תא רבחל ,הובג ךרוצל םא יכ ,תאצל הצור 'יה ומצעל אל בקעי רשאב ןבוי ךא .הלוכ הרותה לכ ודמלמ ךאלמו

 ומא ןטבב םש יכ ,תאצל סכרפמ כ"ע ,ותרוצ 'יה הז ןינע רשאבו ,הובג ךרוצל ז"הועב וקסע י"ע תומלועה ינש
 .הז תושעל לוכי 'יה אל

  

 םדא הזש אלא .םדא 'יחבב םה םהינשו ,םהינשל דחא חכו ,רבחמה חכ 'יה ושעו בקעי חכ רשאב הנהו
 "ערו בוט תעדה ץע"ו "םייחה ץע" ומכ ,תחא ןטבב םימואת ודלונ כ"ע .קיזמה םדא לעילב םדא הזו השודקד
 כ"ע ,ןידרפתמ ןיפנע םה א"טסהו ,תודחאה שרושמ אב דחאמה חכ יכ םעטה רמול שיו ...דחא שרושמ ואצי
 הזו ל"נכ בוטה דצ לע דחאל חקל הזש קר ,ושעו בקעיב 'יה ןכו .דחא םהינש שרוש יכ דחא שרושב חרכהב ואב
 ... השודקב רבחל בקעי ומכ תויהל לוכי 'יה הצור ושע 'יה וליאו ,תישפח הריחבה יכ ,ךופיהל

  

 ינשו ךנטבב םיוג ינש הל 'ה רמאיו ,'ה תא שורדל ךלתו יכנא הז המל ןכ םא רמאתו" בותכה שרפל שי הזבו
 הציצרו דוגינ השיגרהב איהש שרפל שיו .החור תא עיגרה המב ןבומ וניא הרואכלש "ודרפי ךיעממ םימואל
 המל" רמאו בישת איה ךא ,עשר דחאו קידצ דחאו םימואת תרבועמ איה ילואש התעדב כ"ג הלע הנטבב
 שיא אוהש הטפש ןכ לע "!הליחת תלוספה אצתש ,קחציו לאעמשי ומכ תויהל םיכירצ ויהו ?תחא ןטבב םהינש
 ונייהו ,ודרפי ךיעממו םה םינשש הבושתה האב ז"עו ...יתרבעתנ אל יאולה הרמאו ,ערו בוט ברועמ דחא
 דחא שרושב םהינש 'יהש ומכו ,ןידרפתמ ןיפנע ומכ ,ןידרפתמו דחא שרוש ול שיש רבדל הרומ דוריפ ןושלש
 .דחא שרושמ ויה אלש קחציו לאעמשיל המוד וניאו ,דחא דחא וארביש ןכתי אל כ"ע ,רבחמו דחאמה חכ אוה

  

 קחצי תודלות לכש הזמ הארנכש ,דחאמה חכב אקווד םהינש וארביש הז אב ןיאמ יעדומל ןיכירצ ןיידע ךא
 חכ ףותיש ךירצ היה הזל ךא ... תודלות תדמעה ךופיה הזו ...דחפ ותדמ הנהד רמול שיו .דחאמה חכב ויה
 ןימי תווצק ינש םהש דחפו דסח תודמה יתש תורבחתה חכמ התיה הדלותה לכש רחאמו ,דסח ותדמש םהרבא
 תא דילוה םהרבא" שוריפה ןבוי ולאה םירבדה יפלו ...דחאמה חכ 'יחב ןהב שי תודלותה לכ כ"ע ,לאמשו
  .ללכ ןושל לפכ ןאכ ןיא כ"או ,דילוי קחציש ונייה הדלותה חכ ול 'יהי קחציש השע םהרבאש ... "קחצי


