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1. BEREISHIT 25:19 – A VERY CRYPTIC STATEMENT 
 

:קָחְצִי תֶא דיִלֹוה םָהָרְבַא םָהָרְבַא ןֶּב קָחְצִי תֹדְלֹוּת הֶלֵאְו  
 

“This is the story of Isaac, son of Abraham. Abraham begot Isaac.” 
 
2. RASHI – A RESPONSE TO ‘SCOFFERS’  
 

 םירמוא רודה ינציל ויהש יפל ,'קחצי תא דילוה םהרבא' רמול קקזוה 'םהרבא ןב קחצי' בותכה בתכש ידי לע
 רצ ?ה"בקה השע המ .ונמיה הרבעתנ אלו םהרבא םע התהש םינש המכ ירהש ,הרש הרבעתנ ךלמיבאמ
 ןב קחצי' ןאכ בתכש והזו ."קחצי תא דילוה םהרבא" לכה ודיעהו ,םהרבאל המוד קחצי לש וינפ רתסלק

.' קחצי תא דילוה םהרבא ' ש שי תודע ירהש ,היה  ' םהרבא  
 

As a result of the fact that the verse wrote “Isaac, son of Abraham” it felt compelled to say “Abraham 
had Isaac” – because the scoffers at that time said, “Sarah is pregnant with the child of Abimelech. See 
how many years she lived with Abraham without becoming pregnant!” What did God do? He made 
Isaac look exactly like Abraham, so that everyone [namely, the scoffers] had to admit that “Abraham 
had Isaac” [and not Abimlech]. This is what is stated here: that Isaac was the son of Abraham, for there 
is evidence that “Abraham had Isaac” [from his appearance].  
 
3. RAMBAN – A DIFFERENT TAKE: ESTABLISHING YITZCHAK’S SUPREMACY 
 

 םוקמה ןאכו[ . . . סחיה שאר לא הלעמה ישנאב רוזחל בותכה גהנמכ ,סחיה באב לחהו התע רזח יכ יניעב ןוכנהו
 הלאו ןכ םג רמא םאש ,םהרבא ןב לאעמשי תודלות הלאו )בי הכ ליעל( רמאש רובעב  ]הז תא ונל דיגהל ןוכנה
 יואר היהש ,דועו .רוכבה םידקה יכ ףאו ,הלעמבו סוחיב םהינש הוושה הנה ,דבלב םהרבא ןב קחצי תודלות
 ךותב[ הרוטק ינבו לאעמשי הנמי אלש ןכ תושעל הצר אל לבא ,"םהרבא תודלות הלא" רמאיו םהרבאב ליחתיש
 רֵחַא דילוה אל ולאכו ויתודלות ודבל אוה יכ רמול ,קחצי תא דילוה םהרבא םילשהו רזח ךכלו .]םהרבא תודלות

. ערז ךל ארקי קחציב יכ )בי אכ ליעל( ול רמאנש ומכ ,בשחי  
 

In my opinion, the correct reason [that the verse says “Abraham had Isaac”] is that it now reverts and 
begins the genealogy with the founding father, which is the scriptural custom, to revert to the head of 
the ancestry when dealing with people of distinction…  It is necessary to say this here as it says (earlier: 
25:12), “these are the generations of Ishmael, Abraham’s son.” Now, had it only said, “these are the 
generations of Isaac, Abraham’s son,” it would appear that the Torah had equated Ishmael and Isaac 
with respect to genealogy and distinction, all the more so since it mentioned the firstborn [Ishmael] 
first. Furthermore, it would have been more appropriate to begin with Abraham and say, “These are 
the generations of Abraham.” But the Torah did not want to do this so as to avoid listing Ishmael and 
[also] the children of Keturah [among the children of Abraham]. It is for this reason that the verse 
returns and completes the verse by stating, “Abraham had Isaac,” as if to say that it is he [Isaac] alone 
who is Abraham’s offspring, and as if he [Abraham] did not beget anyone else, just as it says (earlier: 
21:12), “for in Isaac shall your offspring be called for you.”  
 



 

 
4. BAVA METZIA 87A – THE RASHI MIDRASH IN FULL 
 

 םינב המכ ]??םינב[ )ז אכ תישארב( "וָינְֻקִזל ןֵב יִתְַדָלי ִיכ הָרָש םִינָב הָקִיניֵה םָהָרְבְַאל ֵללִמ יִמ )הרש( רֶמאַֹתו"
  .הלודג הדועס השע ונב קחצי תא םהרבא למגש םויה ותוא :יול יבר רמא – ?הרש הקינה
 '!אוה ונינב' םירמואו קושה ןמ יפוסא ואיבהש הנקזו ןקז םתיאר" :םירמואו )ridiculed( םיננרמ םלועה תומוא לכ ויה
 הרשו ,רודה ילודג לכ ןמיזו ךלה ?וניבא םהרבא השע המ "!םהירבד דימעהל לודג התשמ ןישועש אלא דוע אלו
 וחתפנו ,ונמא הרשב סנ השענו .האיבה אל התקינמו המע הנב האיבה תחאו תחא לכו ,םהיתושנ תא הנמיז ונמא
  .ןלוכ תא הקינהו )wellsprings( תונייעמ ינשכ הידד
 רתסלק ךפהנ דימ "?דילוי הנש האמ ןב םהרבא ,דלת הנש םיעשת תבה הרש םא" :םירמואו םיננרמ ויה ןיידעו

. "קְָחִצי ֶתא דִילֹוה םָהָרְבַא" )טי הכ תישארב( ורמאו םלוכ וחתפ .םהרבאל המדנו קחצי לש םינפ   
 
With reference to Sarah having given birth to Isaac, the verse states: םָהָרְבְַאל ֵללִמ יִמ )הרש( רֶמאַֹתו 

וָינְֻקִזל ןֵב יִתְַדָלי ִיכ הָרָש םִינָב הָקִיניֵה  – “And [Sarah] said: Who would have said to Abraham that Sarah 
should nurse sons? Yet I have borne [him] a son in his old age.” (Genesis 21:7). The Gemara asks: 
[Sons???] How many sons did Sarah nurse? Why does the verse use the plural form when she only had 
one child? Rabbi Levi says: On the day that Abraham weaned his son Isaac, he prepared a great 
celebratory feast.  
 
All of the nations of the world were gossiping and saying to each other: See this old man and old 
woman who brought a foundling from the market and are saying: He is our son, and moreover they 
are making a great feast to bolster their claim. What did Abraham, our forefather, do? He went and 
invited all of the great men of that generation, and Sarah, our foremother, invited their wives. Each 
and every one of the wives brought her child with her but did not bring her wet nurse. And a miracle 
occurred to Sarah, our foremother, and her breasts were opened like two wellsprings, and she 
nursed all of these children.  
 
And still those people were gossiping and saying to each other: Even if Sarah, at ninety years of age, 
can give birth, can Abraham, at one hundred years of age, father a child? Immediately, the 
countenance of Isaac’s face transformed and appeared exactly like that of Abraham. Everyone 
exclaimed and said: “Abraham fathered Isaac” (Genesis 25:19).  
 
5. RAV CHAIM SHMULEVITZ – THESE ‘SCOFFERS’ MAKE NO SENSE! 
 

הנימ אקפנ יאמו ?לודג סנ והז הזכ ליגב הדלי הרשש המ ףא אלה ,סנה שיחכהלו לזלזל רודה ינציל וחיוורה המ  
 ךלמיבאמש רמול עודמ כ"או ?לאעמשי תא ןכ ינפל דילוה ומצע םהרבא ירהש דועו ?ךלמיבאמ וא םהרבאמ הז םא
 .תוישוק ןיא רודה ינציל לעש ץיבלאומש םייח 'ר םשב םירמואו ?הרש הרבעתנ

 
6. RAV ELAZAR MENACHEM SHACH – AVRAHAM & YITZCHAK WERE *NOT* POLAR OPPOSITES 

 

 סינכמ היהש וניצמ אל קחציב .הרובג הזו דסח הז ,םהרבאמ ירמגל ותדימב הנוש היה קחצי הנה
 ,ונוצרלו ה"בקל ירמגל לטבתהל התיה ותדימ אלא .םהרבאכ ,'ה תנומא תוירבה תא דמלמ וא ,םיחרוא
 ז"יא ושרושב תמאב לבא .ה"בקה לש ותרובגל ומצע תא עינכמו ,חבזמה ג"ע רושק היהש הדיקעב ומכ
 ארי יכ יתעדי התע" רמאנ םהרבא לש ןורחאה ןויסנב .הל המלשה אלא וניבא םהרבא תדימ רתוס
  .קנע ג"ע קנעכ ויה תובאהש ,ונינומדקמ עודיכ קחצי הלעתנ םשמו "התא םיקלא



 

 
 

 םהרבא" ה"בקה דיעה ךכלו ,'ןב' ןושל רשאמ ,םצעב רשק לע רתוי הארמ "דילוה" ןושלש ראבמ רקי ילכו
 ."רגה הדלי רשא םהרבא ןב לאעמשי" רמאנ לאעמשיב כ"אשמ ,"קחצי תא דילוה
 
 רתוי המוד ,תלוזל הניתנה תדימ לוכיבכ רסחש קחציו ,םהיניב רשק ןיאש הארנ תוינוציחבש קר

 ןייטצהש עשרה וישע דלונשכ טרפבו ,הניתנ ךפיה החיקל ,םירחאל )invade( םישלופש םיתשילפל
 ,םהלש תימינפה תמאהמ םלעתהב תוינוציח יפ לע םירבד תומדל רודה ינציל ןינע לכו .ולא תונורסחב
 .קחצי תא דילוה םהרבאש ינוציחה ןוימדה י"ע תוארהל ,ויבא לשכ קחצי לש וינפ רתסלק ה"בקה רצ ךכלו

 
7. BRISKER RAV – REASSIGNING MIRACLES TO THE FORCES OF IMPURITY 
 

 םהירבדכ רמאנ םא יכו ... לודגה סנל שחכתהל ולכי אל םה ירהש ?וז תונצילב חיוורהל םינצילה ונווכתה המ
 רתויש יאדו זא ,הדלי אל םלועמש הרשל סנ היהש ודוי ןכא םה ,כ"א !?סנ הז היהי אל,ךלמיבאמ הדלי הרשש
 אל רבד ןאכ היהש דיגהל וכרטצי זא ,ךלמיבאמ םאש דוע המ ?ןמזה לכ התיא אצמנש הלעבמ הדלי איהש רבתסמ
?םישדוח ב''י ןוירה הקיזחה איהש ,רבתסמ  

 

 איה םהיפבש הנעטה .האמוטה תוחוכל ,ךלמיבאל סנה תא סחייל ושקיב םה ךא סנ ןאכ שיש ועדי םינצילה ףא ןכא
 ינפמ "םהרבא יקולא" תוכזב סנה יכ תודוהל וצר אל ךכב .לספל הווחתשהש ךלמיבא תוכזב ורק ולא םיסינ ילואש:
 םע ,לארשי םע םע םיסינ השוע ה"בקהש ןיעב ןיע ונא םיאור אלה ,דועו .תווצמ םייקלו ןימאהל בייחמ רבדהש
 לש )survival( ותודרשיה  .עבטה ךרדכ אלש םה ,ונמע םישחרתמה תוערואמה לכש ונא םיאור ירהש ,ץראה יבשוי
 תוחלצהה תא תולתל וסניש הלאכ שי ןכ יפ לע ףאו .עבטה יקוחל דוגינב ונייה ,הנש םיפלאכ הזמ ידוהיה םעה
 םיסינהש תודוהל םילוכי  םה ךא ,תמאה תא םיעדוי םה םגש רורב .םירחא םיינוציח תוחוכב וא םהלש םתוחוכב
 ...םתוא םג בייחמ הז זא יכ 'ה תאמ םה

 
 8. RAV TZODOK HACOHEN – EVERY GENERATION HAS ITS SCOFFERS 

 

 תורכמל סנכנ ,תומוהתל ללוצ ,תוגספ לע ספטמ ,לכה תא ףושחל שקבמה לודג ןרקס ועבטמ םדאה
 ריכהל ,םייחה תועמשמ תא ריכהל ןנובתהלו קימעהל ןכומ וניא אוה םש דחא טרפ ונשי ךא ,תורעמלו
 דומלל ונילע .ךרבתי וילא םיללפתמו םינימאמ םדא ינב םיבר רשאכ דוחייב ,הריבה לש ןודאה תא
 םינייעב טיבהל ונילע ךא .ה"בקה לש ותואיצמ תא ושיחכי רשא הלאכ ויהי תורודה לכב יכ ןאכמ
."ונמע םוי לכבש ךסינ לע" תודוהלו ארובה תולדג תא תוארלו ןנובתהל ונילע .תוינומא  

 

Man is inherently very curious and always seeks to reveal everything – climbing hills, diving into the 
abyss, entering mines and caves – but there is one detail he is not willing to delve into and observe [in 
any great depth]: to know the [real] meaning of life, to know the master of the citadel – especially 
because there are many people who believe in Him and pray to Him. We must learn from this [story of 
those who scoffed at the miracle of Isaac’s birth and found reasons to doubt it] that in every 
generation there will be those who will deny the reality of God. But we must look [at the world] with 
eyes of faith. We must observe and see the greatness of the Creator and give thanks [to Him] “for Your 
miracles that are with us every day”. 
 

THE SCOFFERS ARE THERE TO REMIND US HOW IMPORTANT IT IS TO SAY ‘THANK YOU HASHEM’ 


