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Two Deep Dives:  
Part I - Yitzchak 

 
Yaakov and Eisav - The Early Years: Bereishit 25:19-34 
 

Ramban, Commentary to Ch.25 רמב"ן בראשית פרק כה 
 

   (כח) כי ציד בפיו - אמרו המפרשים (הראב"ע, והרד"ק) כי יתן ציד בפיו של יצחק, או יביא, ויחסר המעשה.
 ויתכן לפרש ויאהב יצחק את עשו, בעבור כי בפיו של יצחק ציד תמיד, כל היום יתאוה לאכול את הציד, ותמיד הוא בפיו,

 לא יאכל דבר אחר, והוא המביא לו כאשר אמר איש יודע ציד:
 

Ohr HaChayim, Ch.25 אור החיים בראשית פרק כה 
 

 (כט) ויזד יעקב. אולי כי לצד שראה שהועילה לגימתו של עשו ליצחק לקח גם הוא דרך לבשל תבשילין לקרב לב אביו
 אליו כעשו:

And Yaakov cooked – Perhaps as he saw that Esav’s feeding of Yitzchak was effective (in producing love) he also 
pursued that path of cooking a meal in order to bring closer his father’s heart, as had Esav. 
 
Yitzchak’s Blessings: Bereishit 27 
 

Part II - Kivrot HaTa’ava - The Graves Of Desire 
 
Bamidbar Ch.11 
 
Commentary of the Emek Davar (Russia 19th C) 11:4, 6: 
 מי יאכלנו בשר. שהוא עיקר הנאת סעודה כמבואר בב״ר פס״ז א״ל עשו ליצחק מה האכילך כו׳ כיון שהזכיר בשר מיד

 בכה כו׳
 

 בלתי אל המן עינינו. בתוך המזון. והרמב״ן פי׳ שאמרו אפי׳ המן שאנו חיים בו אינו בידינו שתהי׳ נפשנו דשנה בראיתו
 אלא נתאוה לו ונשא עינינו עליו אולי יבא לנו...והיינו על מה שהי׳ יורד בכל יום. ולא פעם אחת בשנה. ולא היו צריכים

  שהיו עיניהם תלויות אם ירד למחר. כדאי׳ ביומא דע״ו א׳.
 כמו שהיה אחר כך בעת המרגלים, שנמצא אנשים שלא רצו ליכנס לארץ ישראל משום שם ההשגחה רבה. כך היה
 איזה כת שעיקר התרעומות שתלוים במן על אביהם שבשמים זה הי׳ עיקר תרעומת. אלא שבושו לומר שאין רוצין

 לתלות את עיניהם לאביהם שבשמים. מש״ה חפשו עלילה אחרת לומר שתאוה נפשם לבשר וכיב״ז. וזה כללו בלשון
 בלתי אל המן עינינו וכמש״כ הרמב״ן ז״ל:

https://www.sefaria.org/Genesis.25.19?lang=bi&aliyot=0
https://www.sefaria.org/Genesis.27?lang=bi&aliyot=0
https://www.sefaria.org/Numbers.11?lang=bi&aliyot=0


 
 יען כי מאסתם את ה׳ אשר בקרבכם. כבוד גלוי שכינה שבקרבכם. שהרי בהיותכם במצרים לא הי׳ לכם העונש הנעלה
 הלז. וכאשר אתם אומרים כי טוב לנו במצרים שהי׳ לנו בשר. הראיתם לדעת שתענוג מאכל בשר יקר לכם מתענוג גלוי

 :שכינה. ואין בזיון ומאוס גדול מזה
 
The Mahloket of Rabbi Akiva and Rabbi Yishmael 
 
Meshech Hochma (20th Century, Dvinsk), to Bamidbar 11 
 

 
 
 
Two Intriguing Parallels: 
 

I. Moshe’s Leadership Crisis 
 

Bamidbar 11:11-15, 18 

 וַֹּי֨אֶמר ֹמֶׁש֜ה ֶאל־ְיהָו֗ה ָלָמ֤ה ֲהֵרֹעָ֙ת֙ ְלַעְבֶּדָ֔ך ְוָלָּ֛מה ֹלא־ָמָצִ֥תי ֵח֖ן ְּבֵעיֶנ֑יָך ָלׂשּ֗ום ֶאת־ַמָּׂש֛א ָּכל־ָהָע֥ם ַהֶּז֖ה ָעלָֽי׃ ֶהָאֹנִכ֣י
ֲאָדָמ֔ה ֲאֶׁש֥ר  ָהִר֗יִתי ֵא֚ת ָּכל־ָהָע֣ם ַהֶּז֔ה ִאם־ָאֹנִכ֖י ְיִלְדִּת֑יהּו ּכִֽי־ֹתאַמ֨ר ֵאַל֜י ָׂשֵא֣הּו ְבֵחיֶקָ֗ך ַּכֲאֶׁש֨ר ִיָּׂש֤א ָהֹאֵמן֙ ֶאת־ַהּיֵֹנ֔ק ַע֚ל הָֽ

יו׃ ֵמַא֤יִן ִלי֙ ָּבָׂש֔ר ָלֵת֖ת ְלָכל־ָהָע֣ם ַהֶּז֑ה ּכִֽי־ִיְבּכּ֤ו ָעַלי֙ ֵלאֹמ֔ר ְּתָנה־ָּל֥נּו ָבָׂש֖ר ְוֹנאכֵָֽלה׃ לֹֽא־אּוַכ֤ל ָאֹנִכי֙ ְלַבִּד֔י  ִנְׁשַּבְ֖עת ַלֲאֹבתָֽ
ִּני׃ ְוִאם־ָּכָ֣כה ׀ ַאְּת־ֹעֶׂ֣שה ִּל֗י  ָהְרֵגִ֤ני ָנא֙ ָהרֹ֔ג ִאם־ָמָצ֥אִתי ֵח֖ן ְּבֵעיֶנ֑יָך  ְוַאל־ֶאְרֶא֖ה  ָלֵׂש֖את ֶאת־ָּכל־ָהָע֣ם ַהֶּז֑ה ִּכ֥י ָכֵב֖ד ִמּמֶֽ

י׃ (פ  (ְּבָרָעתִֽ

And Moses said to the LORD, “Why have You dealt ill with Your servant, and why have I not enjoyed Your 
favor, that You have laid the burden of all this people upon me? Did I conceive all this people, did I bear them, 
that You should say to me, ‘Carry them in your bosom as a nurse carries an infant,’ to the land that You have 
promised on oath to their fathers? Where am I to get meat to give to all this people, when they whine before me 



and say, ‘Give us meat to eat!’ I cannot carry all this people by myself, for it is too much for me. If You would 
deal thus with me, kill me rather, I beg You, and let me see no more of my wretchedness!”... 

 ְוֶאל־ָהָע֨ם ֹּתאַמ֜ר  ִהְתַקְּדׁשּ֣ו ְלָמָחר֮ ַוֲאַכְלֶּת֣ם ָּבָׂשר֒  ִּכ֡י ְּבִכיֶתם֩ ְּבָאְזֵנ֨י ְיהָו֜ה ֵלאמֹ֗ר ִמ֤י ַיֲאִכֵל֙נּו֙ ָּבָׂש֔ר ִּכי־טֹ֥וב ָל֖נּו ְּבִמְצָרִ֑ים ְוָנַת֨ן
ם׃  ְיהָו֥ה ָלֶכ֛ם ָּבָׂש֖ר ַוֲאַכְלּתֶֽ

And say to the people: Purify yourselves for tomorrow and you shall eat meat, for you have kept whining before 
the LORD and saying, ‘If only we had meat to eat! Indeed, we were better off in Egypt!’ The LORD will give 
you meat and you shall eat. 

Shemot 32:31-33 

ב׃ ְוַעָּת֖ה ִאם־ִּתָּׂש֣א ַחָּטאָת֑ם ְוִאם־ַא֕יִן  וַָּיָׁ֧שב ֹמֶׁש֛ה ֶאל־ְיהָו֖ה וַֹּיאַמ֑ר ָאָּ֣נ֗א ָחָט֞א ָהָע֤ם ַהֶּזה֙ ֲחָטָא֣ה ְגֹדָל֔ה וַּיֲַֽעׂשּ֥ו ָלֶה֖ם ֱאֹלֵה֥י ָזהָֽ
י׃ ְוַעָּת֞ה ֵלְ֣ך ׀ ְנֵח֣ה ֶאת־ָהָע֗ם ֶא֤ל ָטא־ִל֔י ֶאְמֶחּ֖נּו ִמִּסְפרִֽ ְבָּת׃ וַֹּי֥אֶמר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֑ה ִמ֚י ֲאֶׁש֣ר חָֽ ִּסְפְרָך֖ ֲאֶׁש֥ר ָּכתָֽ  ְמֵחִ֣ני ָנ֔א מִֽ

 ֲאֶׁשר־ִּדַּבְ֙רִּתי֙ ָלְ֔ך ִהֵּנ֥ה ַמְלָאִכ֖י ֵיֵלְ֣ך ְלָפֶנ֑יָך ּוְביֹ֣ום ָּפְקִד֔י ּוָפַקְדִּת֥י ֲעֵליֶה֖ם ַחָּטאָת

Moses went back to the LORD and said, “Alas, this people is guilty of a great sin in making for themselves a god 
of gold.Now, if You will forgive their sin [well and good]; but if not, erase me from the record which You have 
written!” But the LORD said to Moses, “He who has sinned against Me, him only will I erase from My record. 
Go now, lead the people where I told you. See, My angel shall go before you. But when I make an accounting, I 
will bring them to account for their sins.” 

Shemot 33:12-13 

 וַֹּי֨אֶמר ֹמֶׁש֜ה ֶאל־ְיהָו֗ה ְרֵ֠אה ַאָּת֞ה ֹאֵמ֤ר ֵאַלי֙ ַהַ֚על ֶאת־ָהָע֣ם ַהֶּז֔ה ְוַאָּתה֙ ֹל֣א ֽהֹוַדְעַּתִ֔ני ֵא֥ת ֲאֶׁשר־ִּתְׁשַל֖ח ִעִּמ֑י ְוַאָּת֤ה ָאַמְ֙רָּת֙
 ְיַדְעִּת֣יךָֽ ְבֵׁש֔ם ְוַגם־ָמָצ֥אָת ֵח֖ן ְּבֵעינָֽי׃ ְוַעָּת֡ה ִאם־ָנא֩ ָמָצ֨אִתי ֵח֜ן ְּבֵעיֶנ֗יָך הֹוִדֵעִ֤ני ָנא֙ ֶאת־ְּדָרֶכָ֔ך ְוֵאָדֲ֣עָך֔ ְלַמַ֥ען ֶאְמָצא־ֵח֖ן ְּבֵעיֶנ֑יָך

 ּוְרֵא֕ה ִּכ֥י ַעְּמָך֖ ַהּגֹ֥וי ַהּזֶֽה׃

Moses said to the LORD, “See, You say to me, ‘Lead this people forward,’ but You have not made known to me 
whom You will send with me. Further, You have said, ‘I have singled you out by name, and you have, indeed, 
gained My favor.’ Now, if I have truly gained Your favor, pray let me know Your ways, that I may know You 
and continue in Your favor. Consider, too, that this nation is Your people.” 

II. Sanctify Yourselves 
 
Shemot 19:9-11 

ָעָנן֒ ַּבֲעבּ֞ור ִיְׁשַמ֤ע ָהָעם֙ ְּבַדְּבִר֣י ִעָּמְ֔ך ְוַגם־ְּבָך֖ ַיֲאִמ֣ינּו ְלעֹוָל֑ם וַַּיֵּג֥ד ֹמֶׁש֛ה  וַֹּי֨אֶמר ְיהָו֜ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ה ִהֵּנ֨ה ָאֹנִכ֜י ָּב֣א ֵאֶליָך֮ ְּבַע֣ב הֶֽ
ם׃ ְוָהיּ֥ו ְנכִֹנ֖ים ַלּיֹ֣ום  ֶאת־ִּדְבֵר֥י ָהָע֖ם ֶאל־ְיהוָֽה׃ וַֹּי֨אֶמר ְיהָו֤ה ֶאל־ֹמֶׁשה֙ ֵלְ֣ך ֶאל־ָהָע֔ם  ְוִקַּדְׁשָּת֥ם ַהּיֹ֖ום ּוָמָח֑ר  ְוִכְּבסּ֖ו ִׂשְמֹלתָֽ

 ַהְּׁשִליִׁש֑י ִּכ֣י ׀ ַּבּיֹ֣ום ַהְּׁשִליִׁש֗י ֵיֵר֧ד ְיהָו֛ה ְלֵעיֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ם ַעל־ַה֥ר ִסינָֽי׃



And the LORD said to Moses, “I will come to you in a thick cloud, in order that the people may hear when I 
speak with you and so trust you ever after.” Then Moses reported the people’s words to the LORD, and the 
LORD said to Moses, “Go to the people and warn them to stay pure today and tomorrow. Let them wash their 
clothes. Let them be ready for the third day; for on the third day the LORD will come down, in the sight of all 
the people, on Mount Sinai. 


