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Yitzchak Avinu is unique amongst the patriarchs.  
Even though the Torah in many places groups the 
forefathers together as a singular triumvirate,1 in 
many aspects, Yitzchak is very different from 
Avraham and Yaakov.  For instance, starting with 
something as simple as his name is a good 
indication of how Yitzchak is distinct from the other 
patriarchs.  Both Avraham and Yaakov are given 
their birth names by their parents; Yitzchak names 
Yaakov2 and Terach names Avram.3  Later in their 
lives, both of them have their names changed by 
God; Avram to Avraham4 and Yaakov to Yisrael.5  
Contrastingly, Yitchak’s name is given to him by 
God6 and, likely for that same reason, his name is 
never changed. 
 
In addition, Yitzchak is the only one of the patriarchs 
not to personally choose his wife.  While Yaakov 
might have been swindled into marrying Leah, he 
clearly makes his wishes and desire to marry 
Rachel known.7  Similarly, Avraham chooses Sarai 
to be his wife.8  On the other hand, Avraham sends 
his servant as his proxy to procure a wife from his 
family for his son Yitzchak.  As mentioned last week 
(Parshat Chayei Sara – The Tent of Sara and 
Rivka), Yitzchak’s marriage to Rivka was almost a 
fait accompli once Avraham’s servant finds a 
woman who meets all the criterion set by Avraham.9 
 
Moreover, Yitzchak is the only forefather to marry 
only one woman and to solely bear children through 
her.  Yitzchak marries Rivka and despite her 
difficulty in conceiving, she never offers and 
Yitzchak never considers taking another wife or 
concubine in order to resolve the issue.10  Their 
children are twins and seemingly their fate and 
destiny was determined before they were born.11  
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י ֵכן יָָצא ָאִחיו וְיָדֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו וַּיְִקָרא ְׁשמֹו יֲַעקֹב וְיְִצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשנָה ְּבֶלֶדת וְַאֲחרֵ   2
  אָֹתם: (בראשית כה,כו)

ן: (בראשית יא,כו)  3 ם ֶאת־נָ֖חֹור וְֶאת־ָהָרֽ ים ָׁשָנ֑ה וַּ֙יֹוֶל֙ד ֶאת־ַאְבָר֔ ַרח ִׁשְבִע֣  ַוֽיְִחי־ֶת֖
4   ִ ָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם וְָהיָה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹויִם נְַתִּתיָך: (בראשית וְֹלא י

  יז,ה)
וַּיֹאֶמר ֹלא יֲַעקֹב יֵָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם יְִׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִקים וְִעם ֲאנִָׁשים וַּתּוָכל:   5

לֹו ֱאֹלִקים ִׁשְמָך יֲַעקֹב ֹלא יִָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד יֲַעקֹב ִּכי ִאם יְִׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר  \\(בראשית לב,כט) 
  יְִהיֶה ְׁשֶמָך וַּיְִקָרא ֶאת ְׁשמֹו יְִׂשָרֵאל: (בראשית לה,י)

ְּבִריִתי וַּיֹאֶמר ֱאֹלִקים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן וְָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו יְִצָחק וֲַהִקמִֹתי ֶאת   6
  ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו: (בראשית יז,יט)

 וַּיֱֶאַהב יֲַעקֹב ֶאת ָרֵחל וַּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשנִים ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטּנָה: (בראשית כט,יח)  7
ם ֵאֶֽׁשת־ַאְבָר֙ם ׂשָ   8 ים ֵׁש֤ ם נִָׁש֑ ם וְנָ֛חֹור ָלֶה֖ ח ַאְבָר֧ ן ֲאִבֽי־וַּיִַּק֨ ה ַּבת־ָהָר֥ ם ֵאֶֽׁשת־נָחֹו֙ר ִמְלָּכ֔ י וְֵׁש֤ ָר֔

י יְִסָּכֽה: (בראשית יא,כט) ה ַוֲֽאִב֥  ִמְלָּכ֖
דמזה דכתיב "ותהי לו לאשה" אין הוכחה שאהבה, שהרי היה מוכרח לישאנה  –ויאהבה   9

כי לא בנקל ימצא בתולה ממשפחתו דוקא, משום הכי הוצרך הכתוב לפרש שמצא 
 רת רוח מאהבה עד שבה התנחם מעצבונו על אמו. (נצי"ב בראשית כד,סז)ממנה קו

וַּיְֶעַּתר יְִצָחק ַליקֹוָק ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא וַּיֵָעֶתר לֹו יְקֹוָק וַַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:  10
  (בראשית כה,כא)

ְך ּוׁשְ  11 י גֹויִ֙ם ְּבִבְטנֵ֔ ּה ְׁשֵנ֤ ק ָל֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ ד וַּי ֹ֥ ב יֲַעב ץ וְַר֖ ם ֶיֱֽאָמ֔ ֹ֣ דּו ּוְלאֹ֙ם ִמְלא יְִך יִָּפֵר֑ ים ִמֵּמַע֖ י ְלֻאִּמ֔ ֵנ֣
 ָצִעֽיר: (בראשית כה,כג)

וְָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֹלא יְָלָדה לֹו וְָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר: וַּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם  12
ֶדת ּבֹא נָא ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבנֶה ִמֶּמּנָה וַּיְִׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי: ִהּנֵה נָא ֲעָצַרנִי יְקֹוָק ִמּלֶ 

Due to his wife Sara’s infertility, Avraham, on the 
other hand, “marries” a Pilegesh at Sara’s behest in 
order to merit children.12  Yishmael, who is also 
named by God,13 is born to Avraham from this union 
with Sara’s maidservant Hagar.  While Yishmael’s 
character is conveyed to Hagar by the angel of 
God,14 nevertheless, his rejection in favor of 
Yitzchak only comes to fruition when he is thirteen 
years old.15  After the death of Sara, Avraham 
marries an additional wife with whom he has six 
more children.16  Yaakov simultaneously marries 
two wives and two concubines and through them 
fathers twelve sons and a daughter.  Aside from 
their names,17 there seems to be nothing 
predetermined about the destiny of the children.  
That leads to internecine sibling rivalry and 
produces animosity between Yaakov’s children as 
the brothers vie for ascendency and to be “chosen” 
as the progenitor of the familial line.  In the end, 
unlike his father and grandfather, all of Yaakov’s 
offspring are counted as members of Klal Yisrael 
and included as constituents of God’s chosen 
representatives. 
 
There are numerous other unique qualities and 
circumstances that distinguish Yitzchak from his 
father Avraham and his son Yaakov aside from the 
examples noted above.  While not the topic of the 
Shiur (בעז"ה בעתיד), this would lead one to believe 
and conclude that Yitzchak’s role as a patriarch is 
distinctly different from and serves a different 
purpose than the other forefathers.  That being said, 
this week we will focus on what seems to be the 
most striking differentiated aspect of Yitchak’s life in 
contrast to the lives of Avraham and Yaakov. 
 
In the beginning of Parshat Toldot, after twenty 
years of unsuccessfully trying to have children, 
Yitchak, unwilling to be resigned to this reality, 
beseeches God for children.18  Despite Rivka’s 
infertility, God responds favorably and grants them 

וִַּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֶאת ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשנִים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ 
  ג)-ִאָּׁשה: (בראשית טז,אְּכנַָען וִַּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה לֹו לְ 

וַּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך יְקֹוָק ִהּנְָך ָהָרה וְיַֹלְדְּת ֵּבן וְָקָראת ְׁשמֹו יְִׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע יְקֹוָק ֶאל ָענְיְֵך:  13
וֵַּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן וַּיְִקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר יְָלָדה ָהָגר  \\(בראשית טז,יא) 

 יְִׁשָמֵעאל: (בראשית טז,טו)
 וְהּוא יְִהיֶה ֶּפֶרא ָאָדם יָדֹו ַבּכֹל וְיַד ּכֹל ּבֹו וְַעל ְּפנֵי ָכל ֶאָחיו יְִׁשּכֹן: (בראשית טז,יב) 14
ה ְׁשָמּֽה: ּוֵבַרְכִּת֣  15 י ָׂשָר֖ י ִּכ֥ ּה ָׂשָר֑ א ֶאת־ְׁשָמ֖ י ִאְׁשְּתָ֔ך ֹלא־ִתְקָר֥ ם ָׂשַר֣ אֶמר ֱאֹלִקי֙ם ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֹ֤ י וַּי

ם נַָת֧  ּה וְַג֨ ל ַאְבָרהָ֛ אָֹת֔ ֹ֧ ּנָה יְִהיּֽו: וַּיִּפ ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ם ַמְלֵכ֥ ה ְלגֹויִ֔ יָה֙ וְָהֽיְָת֣ ן ּוֵבַֽרְכִּת֙ ּנָה ְלָ֖ך ֵּב֑ ם ִּתי ִמֶּמ֛
ים ָׁשָנ֖ה ּתֵ  ה ֲהַבת־ִּתְׁשִע֥ ם־ָׂשָר֔ ד וְִא֨ ן ֵמָאֽה־ָׁשנָ֙ה יִּוֵָל֔ אֶמר ְּבִלּ֗בֹו ַהְּלֶב֤ ֹ֣ ק וַּי יו וַּיְִצָח֑ ֵלֽד: ַעל־ָּפָנ֖

ה ִאְׁשְּתָך֗  ים ֲאָבל֙ ָׂשָר֣ אֶמר ֱאֹלִק֗ ֹ֣ אל יְִחֶי֥ה ְלָפֶנֽיָך: וַּי ים ֥לּו יְִׁשָמֵע֖ ם ֶאל־ָהֱֽאֹלִק֑ אֶמר ַאְבָרָה֖ ֹ֥  וַּי
ם ְלַזְר֥עֹו ַאֲחָרֽ  ית עֹוָל֖ י ִאּ֛תֹו ִלְבִר֥ י ֶאת־ְּבִריִת֥ ק וֲַהִקמִֹת֨ אָת ֶאת־ְׁש֖מֹו יְִצָח֑ ן וְָקָר֥ ֶדת ְלָ֙ך ֵּב֔ יו: יֶֹל֤

ד ׁשְ  ֹ֑ ד ְמא ֹ֣ י אֹ֖תֹו ִּבְמא י אֹ֛תֹו וְִהְרֵּביִת֥ ְכִּתי אֹ֗תֹו וְִהְפֵריִת֥ נֵים־ּוְֽליְִׁשָמֵעא֘ל ְׁשַמְעִּתיָ֒ך ִהֵּנ֣ה׀ ֵּבַר֣
ד ְלָ֤ך ׂשָ  ק ֲאֶׁש֩ר ֵּתֵל֨ ים ֶאת־יְִצָח֑ י ָאִק֣ יו ְל֥גֹוי ָּגֽדֹול: וְֶאת־ְּבִריִת֖ יד ּונְַתִּת֖ ר נְִׂשיִא֙ם יֹוִל֔ ָר֙ה ָעָׂש֤

ה ַּבָּׁשָנ֖ה ָהַאֶחֶֽרת: (בראשית יז,טו ד ַהֶּז֔ ויותר מאוחר: וַּיֹאֶמר ֱאֹלִקים ֶאל  \\כא) -ַלּמֹוֵע֣
ַאְבָרָהם ַאל יֵַרע ְּבֵעינֶיָך ַעל ַהּנַַער וְַעל ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה ִּכי 

 ְ -ַגם ֶאת ֶּבן ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּוא: (בראשית כא,יבְביְִצָחק יִָּקֵרא ְלָך ָזַרע: ו
 יג)

ן וְֶאת 16 ן וְֶאת־ְמָד֥ ֶלד ֗לֹו ֶאת־ִזְמָר֙ן וְֶאת־יְָקָׁש֔ ה: וֵַּת֣ ּה ְקטּוָרֽ ה ּוְׁשָמ֥ ח ִאָּׁש֖ ם וַּיִַּק֥ ֶסף ַאְבָרָה֛ ֹ֧ ן וַּי ־ִמְדָי֑
ק וְֶאת־ֽׁשּוַח: (בראשית   ב)-כה,אוְֶאת־יְִׁשָּב֖

אמר רבי אליעזר דאמר קרא: לכו חזו מפעלות ה' אשר שם  -מנא לן דשמא גרים?  17
 שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות. (ברכות ז:)

וַיְִהי יְִצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן  18
לֹו ְלִאָּׁשה: וַּיְֶעַּתר יְִצָחק ַליקֹוָק ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא וַּיֵָעֶתר לֹו יְקֹוָק וַַּתַהר  ָהֲאַרִּמי

 כא)-ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו: (בראשית כה, כ
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children.  Rivka experiences a difficult pregnancy, 
which takes a toll on her mental wellbeing, and she 
therefore inquires of God as to the reason for her 
enduring such hardship and distress.19  God 
responds with a cryptic explanation that she is 
carrying two rival nations within her and when she 
reaches full term, it is discovered that she is carrying 
twins.  While the Torah is unambiguous that 
Yitzchak’s prayers were the impetus for God’s 
granting them children, it is unclear as to whether 
Yitzchak, aside from actually having children, is 
personally made aware of or communicated with by 
God to indicate the acceptance of his prayers.  The 
continuing narrative is equally obscure as to how 
Rivka inquires of God with regards to her 
predicament and how she receives God’s response.  
The simple reading of the next would lead one to 
believe that God spoke to her directly, though 
Chazal20 and nearly all the commentaries21 indicate 
otherwise.  They seem to be swayed by Rivka’s 
inquiry being framed not as a direct question ( ותשאל
 but rather as a more distant search for an ,(ֶאת־יְקָֹוֽק
answer ( ֶלְך  ׁש ֶאת־יְקָֹוֽקוֵַּת֖ ֹ֥ ִלְדר ) through an intermediary.  
The assumption therefore is that the answer was 
conveyed by the same medium through which the 
question was posed.22  No matter how the 
information was conveyed to Rivka, from the 
ensuing stories, it is nearly self-evident that Yitzchak 
was not privy to or made aware of this 
communication.23 
 
The next time God communicates with Yitzchak is 
when Eretz Cana’an is struck by a famine of a 
similar magnitude to the one mentioned in the time 
of Avraham.  In order to contend with the crisis, 
Yitzchak moves his “home” to Gerar and seems to 
be heading in a similar direction to his father 

                                                 
19  ֹ֥ ֶלְך ִלְדר ִכי וֵַּת֖ ֹ֑ ה ָאנ ָּמה ֶּז֖ ן ָל֥ אֶמר ִאם־ֵּכ֔ ֹ֣ ּה וַּת ֲצ֤צּו ַהָּבנִי֙ם ְּבִקְרָּב֔ ֹֽ ק וַּיְִתר אֶמר יְקֹוָ֜ ֹ֨ ׁש ֶאת־יְקָֹוֽק: וַּי

ד  ֹ֥ ב יֲַעב ץ וְַר֖ ם ֶיֱֽאָמ֔ ֹ֣ דּו ּוְלאֹ֙ם ִמְלא יְִך יִָּפֵר֑ ים ִמֵּמַע֖ י ְלֻאִּמ֔ ְך ּוְׁשֵנ֣ י גֹויִ֙ם ְּבִבְטנֵ֔ ּה ְׁשֵנ֤ ָצִעֽיר: ָל֗
ם ְּבִבְטָנּֽה: (בראשית כה,כב ֶדת וְִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑  כד)-וַּיְִמְל֥אּו יֶָמ֖

יאמר ה' לה רבי יהודה בר רבי סימון ורבי יוחנן בשם רבי אליעזר ב"ר שמעון מעולם ו 20
לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אשה אלא עם אותה הצדקת ואף היא על ידי 
עילה, רבי אבא בר כהנא אומר כמה כרכורין כרכר בשביל להשיח עמה שנאמר ויאמר 

יה, רבי לוי בשם רבי אבא [חמא] בר לא כי צחקת, והכתיב ותקרא שם ה' הדובר אל
רבי  \\חנינא אמר ע"י מלאך, רבי אלעזר אמר על ידי שם בן נח (בראשית רבה סג,ז) 

יוחנן בשם ר' לעזר בי ר' שמעון לא מצינו שדיבר המקום עם אשה אלא עם שרה בלבד. 
והא כתיב (בראשית ג) אל האשה אמר הרבה ארבה וגו'. אמר רבי יעקב דכפר חנין 

י התורגמן. והא כתיב (בראשית כה) ויאמר י"י לה שני גוים בבטנך א"ר בא בר כהנא ע"
הדיבור נפלה לה. אמר רבי בירי כמה כירכורי כירכורים הקב"ה מתאוה לשמוע שיחתן 

אבל נראה  \\של צדקניות (בראשית יח) ויאמר לא כי צחקת. (ירושלמי סוטה ז,א) 
על ידי מתורגמן  -חרת: ויאמר ה' לה מהתורה תמימה שהיה לו גרסה או הבנה א

(תורה תמימה בראשית כה,כג) אבל לפי גירסתינו זאת היא התשובה איך דבר ה' עם 
תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע  \\חוה ולגבי רבקה עונין "הדיבור נפלה לה" 

נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ 
א מגילה...שבע נביאות מאן נינהו? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ממקר

  ואסתר. (מגילה יד.) ולא מוזכרת רבקה ברשימה
על ידי נביא, כאומרו: "וידבר י"י אל מנשה ואל עמו", וכדומה. (ר' סעדיה  –ויאמר י"י לה  21

ברוח הקודש והוא לשם נאמר  על ידי שליח, -ויאמר ה' לה  \\גאון בראשית כה,כג) 
) בראשית כה,כגע"י נביא: (רשב"ם  -ויאמר י"י לה  \\) בראשית כה,כגאמר לה: (רש"י 

ויאמר ד' לה על ידי נביא, או אברהם בעצמו, כי לא מת עד שהי' בניה בני ט"ו שנה.  \\
ע"י הנביא, היה אברהם או שם: (רד"ק  -ויאמר ה' לה  \\) בראשית כה,כג(אבן עזרא 

ם ג"כ סברו שה' לא דיבר מעניין שאפי' הפרשנים היותר פשטניי \\). בראשית כה,כג
  עם רבקה ישירות.

אפשר שדריש כן משום דע"פ רוב מצינו שלשון דרישה הוא מרחוק ולשון שאלה הוא  22
בקרוב, ולכן מצינו בדוד המלך כתיב וישאל דוד באלקים ולא וידרוש, ומדלא כתיב כאן 
ה ותלך לשאול דריש שדרשתהו מרחוק והיינו ע"י אמצעי וכמבואר במדרשים שהלכ

לבית מדרשו של שם ועבר ושם שאלה, ולכן היתה התשובה ג"כ ע"י אותו הנשאל, 
והיינו ע"י מתורגמן. ובירושלמי מוסיף כאן לא מצינו שדבר הקדוש ברוך הוא עם אשה 

Avraham, who continued southward to Egypt.24  
God appears to Yitzchak and enjoins him not to 
descend to Mitzrayim, but rather “remain in the land 
that I tell you (ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך).”  God then 
continues to inform Yitzchak that if he stays in the 
land, He will be with him and bless him because I 
intend to give you and your offspring possession of 
this land in order to uphold my promise that I made 
to Avraham your father.  God then concludes, “I will 
make your heirs as numerous as the stars of 
heaven, and grant to your heirs all these lands, so 
that all the nations of the earth shall bless 
themselves by your heirs; for the reason that 
Abraham obeyed Me and kept My charge, My 
commandments, My laws, and My teachings.”25   
The simple reading of the text would lead one to 
believe that God’s benevolence towards Yitchak is 
a result of the promise God made to his father 
Avraham and Avraham’s reciprocation of following 
the word of God.  On the other hand, the Ramban 
sees God’s reporting that he will uphold a promise 
he had made as completely superfluous and 
therefore suggests that this is a new covenant 
between God and Yitzchak, in addition to or on top 
of the promises already made to Avraham.26  He 
later suggests an alternate view that this was a 
repetition of the vows made to Avraham and the 
new information imparted here is that Yitzchak will 
be the one who, similar to his father, will carry the 
mantle of being a blessing onto the nations ( וְִהְתָּבֲרכּו

 ֹ ל ּגֹויֵי ָהָאֶרץְבַזְרֲעָך ּכ ).   
 
True to God’s word, Yitzchak thrives and becomes 
wealthy when he complies with God’s instructions 
and remains in Gerar.  The jealousy of the local 
population over Yitzchak’s prosperity leads the king, 
Avimelech, to expel him from the land.27  After 

אלא עם שרה בלבד, וע"ל בפ' בראשית בפ' אל האשה אמר ובפ' וירא בפ' ויאמר לא 
 ה,כג)כי צחקת: (תורה תמימה הערה טו בראשית כ

ויאמר ה' לה ע"י שליח, וי"מ דהוא אברהם שעדיין חי. ויאמר לה ולא לו לפיכך לא היה  23
 סבור שיהיה עשו רשע. (חזקוני בראשית כה,כג)

וַיְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהיָה ִּביֵמי ַאְבָרָהם וַּיֵֶלְך יְִצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך  24
ִלְׁשִּתים ְּגָרָרה: וַּיֵָרא ֵאָליו יְקֹוָק וַּיֹאֶמר ַאל ֵּתֵרד ִמְצָריְָמה ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר אַֹמר ֶמֶלְך ּפְ 

 ב)-ֵאֶליָך: (בראשית כו,א
ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת וְֶאְהיֶה ִעְּמָך וֲַאָבְרֶכּךָ ִּכי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל וֲַהִקמִֹתי  25

ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך: וְִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם וְנַָתִּתי 
ת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל וְִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ: ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְלַזְרֲעָך אֵ 

 ה)-ְּבקִֹלי וַּיְִׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי וְתֹורָֹתי: (בראשית כו,ג
אין צריך שיבטיח הקב"ה את יצחק שלא יעבור השבועה  -והקמותי את השבועה  26

שבע לאביו, כי לא אדם הוא להנחם (ש"א טו כט), ואברהם אין לו זרע אחר בעל שנ
ברית לאלקים, והשבועה איננה על תנאי. כי ביעקב הוצרך מפני עשו אחיו לומר שבו 
יתקיים הברית ובזרעו (להלן לה יב), לא בעשו: ונראה שזה המאמר "והקמותי את 

(שמות לג א) הארץ אשר נשבעתי השבועה" יחשב שבועה, ולכך תמיד יאמר בתורה 
לאברהם ליצחק וליעקב, אשר נשבעת להם בך (שם לב יג), כי לא מצאנו שבועה ליצחק 
בלתי זאת: ורצה הקב"ה להשבע לכל אחד מן האבות, להודיע שראוי כל אחד לכרות 
עמו ברית, ושתהיה זכות כל אחד עומדת לפניו עם זרעם, כי אף על פי שהראשונה 

זכות וכבוד הוא להם, ולכן אמר (ויקרא כו מב) וזכרתי את בריתי יעקב  תספיק, תוספת
ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור, כי כלם בעלי ברית 

ים: ויתכן שהוסיף לו ליצחק בשבועה הזאת שיקיים בו בעצמו השבועה אשר קלאל
אברהם אביו והתברכו נשבע לאברהם אביו, שיהיה הוא ברכה בעמים כאשר אמר ל

בזרעך כל גויי הארץ. ויהיה פירוש הכתוב והקמותי בך את השבועה אשר נשבעתי 
לאברהם אביך, כי אתה ברכה בעמים, וכן אמר עוד ביעקב (להלן כח יד) ונברכו בך כל 

 (רמב"ן בראשית כו,ג) משפחות האדמה ובזרעך:
וא וַּיְִמצָ֛  27 ֶרץ ַהִה֔ ע יְִצָח֙ק ָּבָא֣ יׁש וַּיְִזַר֤ ל ָהִא֑ הּו יְקָֹוֽק: וַּיְִגַּד֖ ים ַוֽיְָבֲרֵכ֖ ה ְׁשָעִר֑ וא ֵמָא֣ א ַּבָּׁשָנ֥ה ַהִה֖

 ְ ה וַי ה ַרָּב֑ ר וֲַעֻבָּד֖ ד: ַוֽיְִהי־֤לֹו ִמְקנֵה־צֹא֙ן ּוִמְקֵנ֣ה ָבָק֔ ֹֽ ל ְמא ד ִּכֽי־ָגַד֖ ל ַע֥ ֶלְך ָהלֹוְ֙ך וְָגֵד֔ ַקנְ֥אּו אֹ֖תֹו וֵַּי֤
ים ְּפִלְׁשִּתֽים: וְָכל־ַהּבְ  יו ִסְּת֣מּום ְּפִלְׁשִּת֔ ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ יו ִּביֵמ֖ י ָאִב֔ ר ָחְֽפרּ֙ו ַעְבֵד֣ ת ֲאֶׁש֤ ֹ֗ ֵאר

ד: (בראשית  ֹֽ ּנּו ְמא נּו ִּכֽי־ָעַצְֽמָּת־ִמֶּמ֖ ִעָּמ֔ ְך ֵמֽ ק ֵל֚ ֶלְך ֶאל־יְִצָח֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ ֹ֥ וַיְַמְל֖אּום ָעָפֽר: וַּי
 טז)-כו,יב
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Yitzchak is thrown out of Gerar, he resides by the 
river of Gerar and digs a number of wells over which 
there is controversy as to who is the rightful owner.  
On his third attempt, he successfully excavates a 
well over which there is no dispute by the locals of 
his ownership.  He then moves to Be’er Sheva 
where God appears to him at night and identifies 
himself as the God of Avraham, your father.  He 
informs Yitzchak “not be fearful, for I am with you, 
and I will bless you and increase your offspring for 
the sake of My servant Abraham.”  Yitzchak 
responds in an Avraham like fashion by “building an 
altar and calling out in the name of God ( וַּיִֶבן ָׁשם
 28”.(ִמְזֵּבַח וַּיְִקָרא ְּבֵׁשם יְקֹוָק
 
What is shocking about the narratives mentioned 
above, and most people do not take notice of, is the 
fact that God only speaks to Yitzchak twice in his 
lifetime.  Moreover, in those two revelations, God 
informs Yitzchak that his meriting these interactions 
and benefits is all because of his father Avraham.  
To put this in context, Yitzchak lives one hundred 
and eighty years, the longest lifespan of all the 
forefathers.  God appears to Avraham, who lives 
one hundred and seventy-five years, at least twelve 
times and communicates with Yaakov, who lives 
one hundred and forty-seven years, at least seven 
times.  In all of those cases, God does not credit 
someone else as being the impetus for the 
revelation.29  To make it even more disquieting, God 
interacts with Hagar two times and makes her some 
significant promises and even though those 
appearances are in all likelihood because of 
Avraham, God never mentions that fact to Hagar.30  
One could dismiss Hagar’s interactions as not being 
“real” communication with God since they were with 
an angel of God as an intermediary versus 
Yitzchak’s communication which was directly with 
God.  On the other hand, somewhat mitigating this 
dismissal is the fact that we find many times that 
angels are used synonymously and interchangeably 
with God.31 
 

                                                 
ם וַּיַ  28 ק ִמָּׁש֗ יב וַּיְַעֵּת֣ ה ִהְרִח֧ אֶמר ִּכֽי־ַעָּת֞ ֹ֗ א ְׁשָמּ֙ה ְרחֹ֔בֹות וַּי יָה וַּיְִקָר֤ ֶרת וְֹ֥לא ָר֖בּו ָעֶל֑ ר ַאֶח֔ ְחּפֹ֙ר ְּבֵא֣

ַבע: וַּיֵָרא ֵאָליו יְקֹוָק ַּבַּליְָלה ַההּוא וַּיֹאמֶ  ר ָׁשֽ ם ְּבֵא֥ ַעל ִמָּׁש֖ ֶרץ: וַַּי֥ ינּו ָבָאֽ נּו ּוָפִר֥ ר ָאנִֹכי יְקָֹו֛ק ָל֖
י ַאְבָרָהם ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך וְִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ֱאֹלהֵ 

ַעְבִּדי: וַּיִֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח וַּיְִקָרא ְּבֵׁשם יְקֹוָק וַּיֶט ָׁשם ָאֳהלֹו וַּיְִכרּו ָׁשם ַעְבֵדי יְִצָחק ְּבֵאר: 
  כה)-(בראשית כו,כב

אצל יעקב, ה' מזהה את עצמו ע"י אברהם ויצחק, אבל לא תולה את גילויו או הבטחתו  29
במי שהוא אחר כמו אצל יצחק שה' משתמש במילים "עקב" או "בעבור" כנותנים סבה 

וְִהּנֵה יְקֹוָק נִָּצב ָעָליו וַּיֹאַמר ֲאנִי יְקֹוָק  \\לתקשורת, לברכות ולשבועות מאת ה' ליצחק 
ָרָהם ָאִביָך וֵאֹלֵקי יְִצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתנֶּנָה ּוְלזְַרֶעָך: ֱאֹלֵקי ַאבְ 

  (בראשית כח,יג)
ר ִׁשְפחַ֥  30 ר ָהָג֞ ֶרְך ֽׁשּור: וַּיֹאַמ֗ יִן ְּבֶד֥ ר ַעל־ָהַע֖ יִם ַּבִּמְדָּב֑ ין ַהַּמ֖ ְך יְקָֹו֛ק ַעל־ֵע֥ ּה ַמְלַא֧ י ַוּֽיְִמָצָא֞ ת ָׂשַר֛

ְ ֵאֽ  ְך י אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤ ַחת: וַּי י ּבַֹרֽ י ָאנִֹכ֖ י ְּגִבְרִּת֔ אֶמר ִמְּפנֵ֙י ָׂשַר֣ ֹ֕ ִכי וַּת נָה ֵתֵל֑ את וְָא֣ ק י־ִמֶּז֥ה ָב֖ ָ֔ קֹו
ה ֶאת־ַזְרֵע֑  ה ַאְרֶּב֖ ק ַהְרָּב֥ ָ֔ ְך יְקֹו אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤ יָה: וַּי ַחת יֶָדֽ י ַּת֥ ְך וְִהְתַעִּנ֖ ְך וְֹ֥לא ׁ֖שּוִבי ֶאל־ְּגִבְרֵּת֑
אל ִּכֽי את ְׁשמֹ֙ו יְִׁשָמֵע֔ ן וְָקָר֤ ְדְּת ֵּב֑ ה וְיַֹל֣ ק ִהָּנְ֥ך ָהָר֖ ָ֔ ְך יְקֹו אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤ ב: וַּי ֹֽ ר ֵמר ע יִָּסֵפ֖ ־ָׁשַמ֥

ל ּ֑בֹו וְַעל־ְּפֵנ֥י ָכל־אֶ  ֹ֖ ל וְַי֥ד ּכ ֹ֔ ם יָ֣דֹו ַבּכ ֶרא ָאָד֔ ק ֶאל־ָענְֵיְֽך: וְ֤הּוא יְִהיֶ֙ה ֶּפ֣ ֹֽן: (בראשית יְקָֹו֖ יו יְִׁשּכ ָח֖
יִם  \\יב) -טז,ז ים׀ ֶאל־ָהָג֙ר ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ְך ֱאֹלִק֤ ע ֱאֹלִקי֘ם ֶאת־֣קֹול ַהּנַַע֒ר וַּיְִקָר֩א ַמְלַא֨ וַּיְִׁשַמ֣

ר הּוא־ָׁשֽ  ַער ַּבֲאֶׁש֥ ים ֶאל־֥קֹול ַהַּנ֖ ע ֱאֹלִק֛ י ִּכֽי־ָׁשַמ֧ יְרִא֔ ר ַאל־ִּת֣ ְך ָהָג֑ ּה ַמה־ָּל֣ אֶמר ָל֖ ֹ֥ ם: ֚קּוִמי וַּי
ּנּו: (בראשית כא,יז ְך ּ֑בֹו ִּכֽי־ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ֲאִׂשיֶמֽ יִקי ֶאת־יֵָד֖ ַער וְַהֲחִז֥ י ֶאת־ַהּנַ֔  יח)-ְׂשִא֣

ים ָהרֶֹעה קִ ים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפנָיו ַאְבָרָהם וְיְִצָחק ָהֱאֹלקִ וַיְָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף וַּיֹאַמר ָהֱאֹל 31
י ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע יְָבֵרְך ֶאת ַהּנְָעִרים וְיִָּקֵרא ָבֶהם אִֹתי ֵמעֹודִ 

א  \\טז) -ְׁשִמי וְֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם וְיְִצָחק וְיְִדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: (בראשית מח,טו וִַּתְקָר֤
י: (בראשית  י רִֹאֽ יִתי ַאֲחֵר֥ ה ֲהַג֥ם ֲהֹ֛לם ָרִא֖ ְמָר֗ י ָאֽ י ִּכ֣ ל ֳרִא֑ ה ֵק֣ יָה ַאָּת֖ ר ֵאֶל֔ ֵׁשם־יְקֹוָ֙ק ַהּדֵֹב֣

 למשהו דומה 21 עיין הערה \\טז,יג) 

Another way to deal with this issue is to say that the 
Torah only recorded the pivotal interactions or those 
communications with God that had eternal 
relevance, but that is not to say that God was not in 
more constant contact with the forefathers.32  That 
answer only deflects the question to another forum, 
since one could then reformulate the question and 
ask why did Yitzchak only have two substantial 
communications with God as opposed to the other 
Avot who had many more? 
 
Moshe Rabbeinu was a prophet like no other (וְֹֽלא־
ה ל ְּכמֶֹׁש֑ יא ֛עֹוד ְּביְִׂשָרֵא֖ ם נִָב֥  who was able to (ָק֨
communicate with God face to face (ה ֲאַדֶּבר־ ה ֶאל־ֶּפ֞ ֶּפ֣
 It would seem that Moshe’s uniqueness did  33.(ּ֗בֹו
not only extend to the qualitative nature of his 
prophecy, but also the quantitative nature of his 
communication.  The Pasuk states that Moshe was 
“trusted in all of God’s house (ן ֽהּוא י נֱֶאָמ֥  ”(ְּבָכל־ֵּביִת֖
which implies that Moshe was similar to a household 
member who could show up at any time.  It seems 
that Moshe could “speak” at will with God.  Despite 
this standing, it is surprising to learn that Chazal 
think that Moshe was not able to communicate with 
God or that God did not communicate with him for a 
significant period of time during his leadership of 
Bnei Yisrael through the Midbar. 
 
The Gemara queries as to what is so special about 
the day of the fifteenth of Av that the Mishna in 
Taanit mentions it as a holiday and one of the 
happiest days of the year.34  Numerous reasons are 
offered by the Gemara, but the one that is relevant 
to the discussion here is that it was the day on which 
the death sentence, imposed upon those twenty 
and older in the desert at the time of the sin of the 
Meraglim, was terminated.35  That was significant 
because until all of those slated to pass away had 
perished, God did not communicate with Moshe.36  
This explanation is based on the juxtaposition of two 
verses in the beginning of Parshat Devarim.  There, 
Moshe is reviewing Bnei Yisrael’s sojourn in the 
Midbar, the events that transpired therein and why 

אין טעם שיאמר בבת אחת: שכן בארץ אשר אמר אליך,  –שכן בארץ אשר אמר אליך  32
 –גור בארץ הזאת, אבל פירושו: אל תרד מצרימה ושכון כל ימיך בארץ שאמר אליך 

בכל פעם ופעם על פי י"י תסע ועל פי י"י תחנה. וגור עתה בארץ הזאת, בארץ פלשתים, 
ככתוב: חמשת סרני פלשתים, לכנעני תחשב וגו' (יהושע כי לך ולזרעך אתן אותה, 

כבר ביארנו (לעיל  –לעומת הזאת: אשר אמר אליך  \\י"ג:ג'). (רמב"ן בראשית כו,ב) 
כב,ב) דזה הלשון אין משמעותו אמירה ממש, אלא על הנראה מסדר השגחתו יתברך 

ברים יב,כ) היא אמירה של הקב"ה, וכמו גם בלשון אדם כתיב (ד —שכך הוא רצונו 
"ואמרת אוכלה בשר" דמשמעו שיהיה רצונך בכך, מכל שכן אצל דבר ה' דשייכת זו 
הכוונה. והזהיר הקב"ה כאן ליצחק בדרך כלל על כל ימי חייו שיהיה יודע שהוא מושגח 
בפרטיות כאברהם, ואין לו לשכון במקום בלי השגחה מן השמים. ועתה אמר לו בפרט 

 )ראשית כו,בבעל אותה שעה: (נצי"ב 
ים ֶאל־ָּפִנֽים: (דברים לד,י)  33 ק ָּפִנ֖ ָ֔ ה ֲאֶׁש֙ר יְָד֣עֹו יְקֹו ל ְּכמֶֹׁש֑ יא ֛עֹוד ְּביְִׂשָרֵא֖ ם נִָב֥ אֶמר  \\וְֹֽלא־ָק֨ ֹ֖ וַּי

ע ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: ֹלא־כֵ֖  יו ֶאְתוַָּד֔ ק ַּבַּמְרָא֙ה ֵאָל֣ ָ֗ ם יְקֹו יֲאֶכ֔ י ִאם־ִיְֽהיֶ֙ה נְִב֣ ן ִׁשְמעּו־ָנ֣א ְדָבָר֑
ת ּוְתֻמַנ֥ת יְקֹוָ֖  ֹ֔ ה ֲאַדֶּבר־ּ֗בֹו ּוַמְרֶא֙ה וְֹ֣לא ְבִחיד ה ֶאל־ֶּפ֞ ן ֽהּוא: ֶּפ֣ י נֱֶאָמ֥ ה ְּבָכל־ֵּביִת֖ י מֶֹׁש֑ ק ַעְבִּד֣

י ְבמֶֹׁשֽה: (במדבר יב,ו ר ְּבַעְבִּד֥ ם ְלַדֵּב֖ יט ּוַמּ֙דּוַע֙ ֹ֣לא יְֵראֶת֔  ח)-יִַּב֑
טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים  34

  הכפורים... (משנה תענית ד,ח)
   (תענית ל:) בי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר.רבה בר בר חנה אמר ר 35
כל הפרשנים מתייחסים למציאות שבפועל ה' דבר עם משה אחרי חטא המרגלים ולפני  36

שנת הארבעים במדבר כמו בעדת קרח (לפי האבן עזרא שעדת קרח הייתה לפני חטא 
ל: ורש"י, ר' חיים המרגלים זה פחות בעייתי).  עיין רשב"ם ב"ב קכא: ורש"י תענית 

 םפלטיאל, הריב"א, הרבינו בחיי, הכלי יקר והרש"ר הירש על דברים ב,טז שכול
  מנשאים לתרץ את הבעיה הזאת.    
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and how they had reached their current location in 
the plains of Moav.  Moshe summarizes that the 
time elapsed from their encampment in Kadesh 
Barnea, where the sin of the Meraglim took place, 
until they crossed the river of Zared in the fortieth 
year was thirty-eight years; the time it took for that 
entire generation to pass away.37  The Pasuk then 
states “and it was when all the military men had died 
off from amongst the nation” and ends abruptly 
without explaining what transpired “when” that 
happened.38  The next verse begins, “and God 
spoke to me [Moshe] saying ( י ק ֵאַל֥ ר יְקָֹו֖ וַיְַדֵּב֥
ר: ֹֽ  Chazal see this verse as being the  39”…(ֵלאמ
effect of the cause mentioned in the previous 
Pasuk.40  Until those sentenced to die in the Midbar 
had perished, God did not speak to Moshe ( עד שלא
 Once they all had  .(כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה
perished ( י כַ  ֶרב וַיְִה֨ ה ָל֖מּות ִמֶּק֥ י ַהִּמְלָחָמ֛ ּמּו ָּכל־ַאנְֵׁש֧ ֲאֶׁשר־ַּת֜
 then God once again began communicating (ָהָעֽם:
with Moshe (:ר ֹֽ י ֵלאמ ק ֵאַל֥ ר יְקָֹו֖  That is why the  .(וַיְַדֵּב֥
fifteenth of Av is such a special day. 
 
When put in perspective, that is incredible.  Moshe 
led Bnei Yisrael for some forty plus years; he is 
eighty when he appears before Paraoh and one 
hundred twenty when he passes away.  Out of those 
forty plus years of leadership, God did not 
communicate with Moshe for thirty-eight of them!  It 
is astounding.41  That means that the vast majority 
of God’s interactions with Moshe, at least those 
recorded in the Torah, take place over a period of 
three to five years with a significant duration 
elapsing between some of them. 
 
This would lead one to conclude that we, in 
essence, have a misconception about how God 
communicates with man.  Based on this, we must 
reorient our understanding of God communicating 
with individuals and giving them direction or 
guidance.  It is not a constant and continuous form 
of interaction, but rather one that is sparse and 
sporadic.  Most of one’s existence or leadership 
exists without the guidance of God.   Rather, the 
individual needs to bridge between those 
revelations by relying on themselves to properly 
carry out the will of God and follow His guidance.  
For that reason, heroes are made from their 
successes in the mundane and creating a path that 

connects between pivotal points of inspiration, 
decision and revelation.  Moshe’s greatness is 
equally about his leadership during those thirty-
eight years where God did not necessarily 
communicate with him directly as it is about his 
heading Bnei Yisrael during all the stories 
mentioned in the Torah.  His success in bringing 
Bnei Yisrael from their second year in the Midbar to 
their fortieth year and once again meriting 
communication from God is an indication of his 
ability to make God’s vision his own and keeping his 
eye on the prize to successfully navigate the interim 
years that lay between the revelations. 
 
In that vein, God’s few interactions with Yitzchak 
seem much more the norm rather than the 
exception.  Avraham and Yaakov are more unusual 
because of the frequency of their communication, 
but if one looks closely, even their dialogues with 
God are infrequent and spread over a large period 
of time.  Most of their life is lived without God’s direct 
presence or guidance.  While there is no direct 
interaction during these interludes, with the proper 
perspective, the Netziv suggests that one should 
search for and can discern the hand of God ever 
present in the person’s life (השגחה פרטית).42 
 
We always look at leaders or successful people and 
mistakenly see them as moving through a sequence 
of big moments and from one success to the next 
accomplishment.  In reality, though, most of their life 
is lived and experienced in the periods between 
these prominent moments.  What is true of the 
physical world is also true of the spiritual world.  
Success and leadership are a result of victories in 
the daily grind which aggregate and accumulate to 
elevate the person and keep them on track to meet 
their goals.  One cannot wade or wallow through life, 
expecting God to show up and suddenly enlighten 
or guide them.  We have to take moments of 
inspiration and turn them into a way of life that keeps 
us growing, carries us until the next elevating 
experience and remain focused on a vision of what 
God wants from us in the long term.  As a model, we 
can look to our forefather Yitzchak.   
 
Shabbat Shalom

 

                                                 
ים ּוְׁשמֶֹנ֖ה ָׁשנָ֑  37 ֶרד ְׁשֹלִׁש֥ ְרנּ֙ו ֶאת־ַנַ֣חל ֶז֔ ד ֲאֶׁשר־ָעַב֙ ַע ַע֤ ׁש ַּבְרנֵ֗ ְכנּו׀ ִמָּקֵד֣ ים ֲאֶׁשר־ָהַל֣ ה וְַהּיִָמ֞

 ֹ֨ ם יַד־יְקֹוָ֙ק ַעד־ ּת ק ָלֶהֽם: וְַג֤ ע יְקָֹו֖ ר נְִׁשַּב֥ ה ַּכֲאֶׁש֛ ֶרב ַהַּֽמֲחנֶ֔ י ַהִּמְלָחָמ֙ה ִמֶּק֣ ם ָּכל־ַהּ֜דֹור ַאנְֵׁש֤
ד ֻּתָּמֽם: (דברים ב,יד ֶרב ַהַּֽמֲחֶנ֑ה ַע֖ ם ִמֶּק֣ ם ְלֻהָּמ֖ יְָתה ָּב֔  טו)-ָה֣

י ַהִּמְלָחָמ֛  38 ּמּו ָּכל־ַאנְֵׁש֧ י ַכֲאֶׁשר־ַּת֜ ֶרב ָהָעֽם: (דברים ב,טז)וַיְִה֨  ה ָל֖מּות ִמֶּק֥
 דברים ב,יז 39
, שנאמר ויהי כאשר תמו כל דאמר מר: עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה 40

רב דימי בר יוסף  \\אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי, אלי היה הדבור. (תענית ל:) 
לא היה  -ד שלא כלו מתי מדבר אמר רב נחמן: יום שכלו בו מתי מדבר, דאמר מר: ע

דיבור עם משה, שנאמר: ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, וסמיך 
לאמר אמור להם   \\קכא.)  תראבבא אלי היה הדיבור. (ב -ליה: וידבר ה' אלי לאמר 

דברי כבושים בשבילכם מדבר עמי שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ישראל כמנודים לא 
ה שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי היה מדבר עם מש

דבר אחר לאמר צא ואמור להן והשיבני ומנין שהיה משה יוצא ומדבר עמהם שנאמר 
ודבר אל בני ישראל את כל אשר יצוה ומנין שהיה משה משיב את הדברים לפני 

רא דנדבה דבו -הגבורה תלמוד לומר וישב משה את דברי העם אל ה' (ספרא ויקרא 
 פרשה א תחילת פרק ב אות יג ורש"י ויקרא א,א)

גם על דרך הפשט הדרשה הזאת לא מרחיק לכת כי חוץ מסוף פרשת שלח ופרשת  41
  שנים הללו  38קרח אין שום אזכור של אינטראקציות בין ה' ומשה רבינו במשך ה

אמירה ממש,  כבר ביארנו (לעיל כב,ב) דזה הלשון אין משמעותו –אשר אמר אליך  42
היא אמירה של הקב"ה,  —אלא על הנראה מסדר השגחתו יתברך שכך הוא רצונו 

וכמו גם בלשון אדם כתיב (דברים יב,כ) "ואמרת אוכלה בשר" דמשמעו שיהיה רצונך 
בכך, מכל שכן אצל דבר ה' דשייכת זו הכוונה. והזהיר הקב"ה כאן ליצחק בדרך כלל 

מושגח בפרטיות כאברהם, ואין לו לשכון במקום בלי  על כל ימי חייו שיהיה יודע שהוא
 השגחה מן השמים. ועתה אמר לו בפרט על אותה שעה: (נצי"ב בראשית כו,ב)


