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Yitzchak’s Identity PtII -  Repetition and Innovation 

 Rashi, Bereishit 25:9 תולדות פרשת י"רש

 :בפרשה האמורים ועשיו יעקב - יצחק תולדות ואלה) יט

 שהיו לפי, יצחק את הוליד אברהם לומר הוזקק אברהם בן יצחק הכתוב שכתב ידי על - יצחק את הוליד אברהם
 עשה מה, הימנו נתעברה ולא אברהם עם שהתה שנים כמה שהרי, שרה נתעברה מאבימלך אומרים הדור ליצני
 כאן שכתב וזהו, יצחק את הוליד אברהם הכל והעידו, לאברהם דומה יצחק של פניו קלסתר צר, הוא ברוך ושהקד
 :יצחק את הוליד שאברהם יש עדות שהרי, היה אברהם בן יצחק

Avraham gave birth to Yitzchak – Although the verse has already stated that Yitzchak is the son of Avraham, 
it nevertheless needs to state that Avraham gave birth to Yitzchak, since the scoffers of the time would say 
that it was Avimelekh who made Sarah pregnant – given how many years she had lived with Avraham 
without becoming pregnant. So what did the Holy One do? He formed the face of Yitzchak to be as a mask, 
identical to Avraham, so that everyone would testify that indeed Avraham gave birth to Yitzchak, and this is 
why the verse states that ‘Yitzchak was the son of Avraham’ for there was proof that ‘Avraham gave birth to 
Yitzchak 

Facing Infertility 

 Rashi, Bereishit 16:5 טז פרק בראשית י"רש

 לא, ערירי הולך ואנכי לי תתן מה ה"בלהק כשהתפללת, העונש מטיל אני עליך, לי העשוי חמס - עליך חמסי) ה(
 .עמך נפקדת אני והייתי שנינו על להתפלל לך והיה, עליך אלא התפללת

Said Sarah to Avraham – my complaint is against you! And against you do I throw the punishment. When you 
prayed to the Holy One saying. ‘what will you give me? For I am childless?’, you only prayed for yourself. 
You should have prayed for both of us, and I would have borne a child through you! 

 Rashi Bereishit 25:1 כא פסוק כה פרק בראשית י"רש

 :ומתפללת זו בזוית עומדת וזו, ומתפלל זו בזוית עומד זה - אשתו לנכח

And Yitzchak prayed facing his wife: he prayed in the one corner and she prayed in the other corner. 

 Bereishit Rabba, Toldot, #63 סג פרשה תולדות פרשת) וילנא( רבה בראשית

 את שהיפך אמר ל"ר, בעושר תפלות ששפך אמר יוחנן רבי, לקיש וריש יוחנן רבי, אשתו לנכח' הל יצחק ויעתר
 כאן שטוחה והיא כאן שטוח יצחק שהיה מלמד, אשתו לנכח, אידרא דאפיך עתרא ליה קריין כן ולפום הגזירה

 מן יהיו לי ליתן עתיד שאת בנים כל כן אמרה היא אף הזו הצדקת מן יהיו לי נותן שאתה בנים כל ע"רבש ואומר
 , הזה הצדיק

And Yitzchak entreated Hashem opposite his wife: Rebbi Yochanan said, that he said numerous prayers. 
Reish Lakish said: he overturned the decree… Opposite his wife And Yitzchak prostrated himself saying, 
‘all the children that you will give me will be through this righteous woman’, and she said the same, ‘all of the 
children that You will give me will be through this tzadik…’ 
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'And I will be with you…’ 

  לא פרק בראשית

אֶמר) ג( ֹ֤ ב ְיֹקָוק֙  ַוּי ל־ַיֲעֹק֔ ֶרץ ׁ֛שּוב ֶאֽ י� ֶאל־ֶא֥ � ֲאבֹוֶת֖ ְהֶי֖ה ּוְלמֹוַלְדֶּת֑ � ְוֶאֽ  :ִעָּמֽ

  לא פרק דברים

ו) כג( עַ  ַוְיַצ֞ ֱאָמץ֒  ֲחַז֣ק ַוּיֹאֶמר֘  ִּבן־֗נּון ֶאת־ְיהֹוֻׁש֣ י ֶוֽ ה ִּכ֣ ל ֶאת־ְּבֵנ֣י ָּתִביא֙  ַאָּת֗ ֶרץ ִיְׂשָרֵא֔ ְעִּתי ֶאל־ָהָא֖ ם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֣ י ָלֶה֑  ְוָאֹנִכ֖
ְהֶי֥ה � ֶאֽ  :ִעָּמֽ

  ב עמוד כו דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 אשר המקום אל בבקר אברהם וישכם שנאמר - שחרית תפלת תקן אברהם: חנינא ברבי יוסי דרבי כוותיה תניא
 לשוח יצחק ויצא שנאמר - מנחה תפלת תקן יצחק; ויפלל פינחס ויעמד שנאמר, תפלה אלא עמידה ואין, שם עמד

 תפלת תקן יעקב, שיחו ישפך' ה ולפני יעטף - כי לעני תפלה שנאמר, תפלה אלא שיחה ואין, ערב לפנות בשדה
 תשא ואל הזה העם בעד תתפלל אל ואתה שנאמר, תפלה אלא פגיעה ואין, שם וילן במקום ויפגע שנאמר - ערבית
 . בי תפגע ואל ותפלה רנה בעדם

  ד סימן סב פרשה שרה חיי פרשת) וילנא( רבה בראשית

 אחרים הוא ברוך הקדוש שהעמיד אילולי יודן רבי אמר, אחרי ויהי אלא למימר סימון' ר אתא לא תנחומא ר"א
 ויחפור צחקי וישב וכתיב אברהם מות אחרי ויהי דכתיב לאחוריו העולם חזר כבר תחתיהם

 

The First and the Last: 

Bereishit 22:7 Bereishit 28:4 

 

Rav Adin Steinsaltz – Biblical Images, Yitzchak  

Isaac’s essential problem was to find his own place in a world dominated by the genius of his father. In such a 
scenario, he did the only thing possible; he carried on. The task of the successor has always been one of the 
most unrewarding in history. It has often been said that all beginnings are difficult but continuations can be 
even more difficult. The capacity to persist is no less important than the power to begin. In all the significant 
revolutions of history, it is evident that the first generation, the founding fathers, usually have to struggle 
against tremendous difficulties. One does not ascribe to the second generation the same glorious qualities that 
capture the imagination when thinking about the first generation. But the judgement of history as to whether 
the revolution has been a glorious victory or merely a passing phase, lies with the revolutionaries successors, 
those whose task it is to fix and stabilise the revolution. 


