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                                              Finding Yitzchak 

I. Two Foundational Components 

A. The First of the Bound?  
1. Cause… 

 מדרש רבה אסתר י 
מי פעל ועשה קרא הדרות מראש וגו', מתחלת בריתו של עולם התקין הקדוש ברוך   - רבי ברכיה פתח

 נח ראשהוא לכל אחד ואחד מה שראוי לו, אדם ראש ליצורים, קין ראש להורגים, הבל ראש לנהרגים, 
, יעקב ראש לתמימים, יהודה ראש לשבטים, יוסף יצחק ראש לנעקדים, אברהם ראש למולים, לנמלטים

אהרן ראש לכהנים, משה ראש לנביאים, יהושע ראש לכובשים, עתניאל ראש למחלקים,  ראש לחסידים,
שמואל למושחים, שאול לנמשחים, דוד ראש למנגנים, שלמה ראש לבונים, נבוכדנצר ראש למחריבים,  

 ,אחשורש ראש למוכרים, המן ראש לקונים

• Yitzchak-first of the bound 
• Seeing the Akeida from Yitzchak’s perspective 
• What effect does the event have upon Yitzchak? 

 
2. Effect… 

 בראשית כז:א 
  בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני  ויקרא את־עשו ותכהין עיניו מראתויהי כי־זקן יצחק  

When Isaac was old and his eyes were too dim to see, he called his older son Esau and said to 
him, “My son.” He answered, “Here I am.” 

 מדרש רבה בראשית סה:י 
, הדא  בכו מלאכי השרת, שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח מראת, מכח אותה ראיהדבר אחר, 
  בתוך עיניו, וכיון שהזקין כהוונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו, והיו רשומות  הן אראלם צעקו חצה וגו',   הוא דכתיב 

 ,עיניו

• Yitzchak’s blindness-a product of the angels’ tears at the Akeida 
• What was the nature of the blindness? What was its cause 

 ה -בראשית כו:ג
 ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל־אבימלך מלך־פלשתים גררה 

  אל־תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליךויאמר  יקוקוירא אליו 
ואהיה עמך ואברכך כי־לך ולזרעך אתן את־כל־הארצת האל והקמתי את־השבעה אשר   גור בארץ הזאת

 נשבעתי לאברהם אביך 
 והרביתי את־זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל־הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ  

 עקב אשר־שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי 
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HaShem appeared to him and said, “Do not go down to Egypt; stay in the land that I shall 
indicate to you.  
Reside in this land, and I will be with you and bless you; I will assign all these lands to you and to 
your heirs, fulfilling the oath that I swore to your father Abraham.  
I will make your heirs as numerous as the stars of heaven, and assign to your heirs all these 
lands, so that all the nations of the earth shall bless themselves by your heirs—  
inasmuch as Abraham obeyed Me and kept My charge: My commandments, My laws, and My 
teachings.” 

 
 רשי בראשית כו:ב
שהיה דעתו לרדת מצרימה, כמו שירד אביו בימי הרעב; אמר לו: אל תרד מצרימה,   .אל תרד מצרימה

 :שאתה עולה תמימה, ואין חוצה לארץ כדאי לך
Yitzchak never leaves Canaan because of his role as a “pure offering” at the Akeida 

• Only Patriarch never to leave Canaan 
• Relationship to the land tentative, nonetheless 
• How might the Akeida have affected Yitzchak’s need to remain in Canaan 

[Survivor/Concrete need]? 

 

B. His Father’s Son 

1. Parallels 

 בראשית כה:א 
  אברהם הוליד את־יצחקואלה תולדת יצחק בן־אברהם 

 ויהי יצחק בן־ארבעים שנה בקחתו את־רבקה בת־בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה 
This is the story of Yitzchak, son of Avraham. Avraham begot Yitzchak 
Yitzchak was forty years old when he took to wife Rebekah, daughter of Bethuel the Aramean 
of Paddan-aram, sister of Laban the Aramean. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Childlessness 
2. Two sons-one wayward 
3. Famine 
4. Wife/sister 
5.  Covenant with Avimelech 
6. Wells 
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2. Relationship with God 

 ה -בראשית כו:ב
 ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל־אבימלך מלך־פלשתים גררה 

 ויאמר אל־תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך  יקוקוירא אליו 
והקמתי את־השבעה אשר  גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי־לך ולזרעך אתן את־כל־הארצת האל 

 נשבעתי לאברהם אביך 
 והרביתי את־זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל־הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ  

 עקב אשר־שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי  
HaShem had appeared to him and said, “Do not go down to Egypt; stay in the land which I point 
out to you.  
Reside in this land, and I will be with you and bless you; I will assign all these lands to you and to 
your heirs, fulfilling the oath that I swore to your father Avraham.  
I will make your heirs as numerous as the stars of heaven, and assign to your heirs all these 
lands, so that all the nations of the earth shall bless themselves by your heirs—  
inasmuch as Avraham obeyed Me and kept My charge: My commandments, My laws, and My 
teachings. 

 
 בראשית כו:כד

בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל־תירא כי־אתך אנכי וברכתיך והרביתי   יקוקוירא אליו 
 בעבור אברהם עבדיאת־זרעך 

That night HaShem appeared to him and said, “I am the God of your father Avraham. Fear not, 
for I am with you, and I will bless you and increase your offspring for the sake of My servant 
Avraham.” 

3. Wrestling with the Shadow? 

 .תלמוד בבלי בבא מציעא פז
מאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק בהדי יצחק משתעי   היה זקנהעד אברהם לא 
 ואברהם זקן בא בימים  אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנה שנאמרבהדי אברהם 

Midrash: Old age is created to solve a problem facing the first two patriarchs 
 
 
III. Yitzchak’s Challenge 
A. Defining the challenge  

• Yitzchak is the First…? 
• How do we define Mesora? 
• Is that definition complete? 
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 תלמודבבלי פסחים פט. 
שנאמר   ולא כיצחק שכתוב בו שדהשנאמר אשר יאמר היום בהר ה׳ יראה  כאברהם שכתוב בו הרלא 

 לשנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית א אלא כיעקב שקראו ביתויצא יצחק לשוח בשדה 
Avraham-Mountain; Yitzchak-Field; Ya’akov-Home 
 
 
B. Is Yitzchak Successful? 
1. The Wells 
 

 כב -יזבראשית כו:
 וילך משם יצחק ויחן בנחל־גרר וישב שם  

וישב יצחק ויחפר את־בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם  
 ויקרא להן שמות כשמת אשר־קרא להן אביו 

 ויחפרו עבדי־יצחק בנחל וימצאו־שם באר מים חיים  
 באר עשק כי התעשקו עמו  ויריבו רעי גרר עם־רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם־ה

 ויחפרו באר אחרת ויריבו גם־עליה ויקרא שמה שטנה  
לנו ופרינו   יקוקויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי־עתה הרחיב 

 בארץ 
And Yitzchak departed from there and encamped in the wadi of Gerar, where he settled.  
Yitzchak dug anew the wells which had been dug in the days of his father Avraham and which 
the Philistines had stopped up after Avraham’s death; and he gave them the same names that 
his father had given them.  
But when Yitzchak’s servants, digging in the wadi, found there a well of spring water,  
the herdsmen of Gerar quarreled with Yitzchak’s herdsmen, saying, “The water is ours.” He 
named that well Esek, because they contended with him.  
And when they dug another well, they disputed over that one also; so he named it Sitna.  
And He moved from there and dug yet another well, and they did not quarrel over it; so he 
called it Rehovot, saying, “Now at last HaShem has granted us ample space to increase in the 
land.” 

• Yitzchak re-digs his father’s wells 
• Yitzchak digs his own wells 
• Why are the wells important- פשט and מדרש? 
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2. The Agreements 

 בראשית פרק כא 
 עמך בכל אשר אתה עשה: אלקים(כב) ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר 

הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם   אלקים(כג) ועתה השבעה לי ב
 הארץ אשר גרתה בה: 

 (כד) ויאמר אברהם אנכי אשבע:
 אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך:(כה) והוכח אברהם את אבימלך על 

(כו) ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי  
 היום: 

 ויכרתו שניהם ברית: (כז) ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך 
 (כח) ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן:

 הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה:  (כט) ויאמר אבימלך אל אברהם מה
 (ל) ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת: 

 (לא) על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם:
 ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים: (לב) ויכרתו ברית בבאר שבע

 שבע ויקרא שם בשם יקוק אל עולם:(לג) ויטע אשל בבאר 
 (לד) ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים: פ 

22 And it came to pass at that time, that Avimelech and Phicol the captain of his host spoke 
unto Avraham, saying: 'God is with you in all that thou do.23 Now swear to me here by God 
that you will not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son; but according to 
the kindness that I have done to you, you shall do to me, and to the land in which you have 
sojourned.' 24 And Avraham said: 'I will swear.' 25 And Avraham reproved Avimelech because 
of the well of water, which Avimelech's servants had violently taken away. 26 And Avimelech 
said: 'I know not who has done this thing; neither did you tell me, neither yet heard I of it, but 
to-day.' 27 And Avraham took sheep and oxen, and gave them unto Avimelech; and they two 
made a covenant. 28 And Avraham set seven ewe-lambs of the flock by themselves. 29 And 
Avimelech said unto Avraham: 'What mean these seven ewe-lambs which you have set by 
themselves?' 30 And he said: ‘Because you are to take these seven ewe-lambs from my hand, 
that it may serve me as testimony, that I dug this well.' 31 Therefore that place was called Beer-
sheva; because there the two of them took an oath. 32 And they entered into a covenant at 
Beer-sheva; and Avimelech rose up, and Phicol the captain of his host, and they returned to the 
land of the Philistines. 33 And Avraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheva, and called there 
on the name of Hashem, God of the universe. 34 And Avraham sojourned in the land of the 
Philistines many days. 
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 בראשית פרק כו  
 כו) ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו:(
 כז) ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם:(
 ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך:כח) ויאמרו ראו ראינו כי היה יקוק עמך (
כט) אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך  (

 יקוק: 
 ל) ויעש להם משתה ויאכלו וישתו: (
 חם יצחק וילכו מאתו בשלום:לא) וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישל(

26 Then Avimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of 
his host. 27 And Yitzchak said unto them: 'Wherefore are ye come unto me, seeing ye hate me, 
and have sent me away from you?' 28 And they said: 'We saw plainly that HaShem was with 
thee; and we said: Let there now be an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us 
make a covenant with thee; 29 that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and 
as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace; thou art now 
the blessed of HaShem.' 30 And he made them a feast, and they did eat and drink. 31 And they 
rose up betimes in the morning, and swore one to another; and Yitzchak sent them away, and 
they departed from him in peace. 

• Are these two events the same? 
• What word is missing in Yitzchak’s agreement 
• How is his agreement more limited than his father’s? 
• Do Yitzchak and Avimelech disagree on the facts? 
• What is the nature of their disagreement? 
• How does Yitzchak handle their differences? 
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