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Dedicated in memory of Ophir Agassi z”l by his loving family 
 

 בראשית פרק כז
 ֹ ה ָנא )א( ַוְיִהי ִכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ַוִיְקָרא ֶאת ֵעָשו ְבנֹו ַהָגֹדל ַויֹאֶמר ֵאָליו ְבִני ַוי ֵֵ ִני) ) ( ַויֹאֶמר ִה ֵֵ אֶמר ֵאָליו ִה

ְשֶתָך ְוֵצא ַהָשֶדה ְוצּוָדה ִלי צידה ָצִיד) )ד( ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָזַקְנִתי לֹא ָיַדְעִתי יֹום מֹוִתי) )ג( ְוַעָתה ָשא ָנא ֵכֶליָך ֶתְלְיָך ְוַק 
ֶדה ָלצּוד ֶאל ֵעָשו ְבנֹו ַוֵיֶלְך ֵעָשו ַהשָ  ָאַהְ ִתי ְוָהִ יָאה ִלי ְוֹאֵכָלה ַבֲע ּור ְתָ ֶרְכָך ַנְפִשי ְבֶטֶרם ָאמּות) )ה( ְוִרְ ָקה ֹשַמַעת ְבַדֵבר ִיְצָחק

ה ָשַמְעִתי ֶאת ָאִ יָך ְמַדֵבר ֶאל ֵעָשו ָאִחיָך לֵ  ֵֵ אֹמר) )ז( ָהִ יָאה ִלי ַצִיד ַוֲעֵשה ַצִיד ְלָהִ יא) )ו( ְוִרְ ָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעֹק  ְבָנּה ֵלאֹמר ִה
ַעָתה ְ ִני ְשַמע ְבֹקִלי ַלֲאֶשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָתְך) )ט( ֶלְך ָנא ֶאל ַהצֹאן ְוַקח ִלי ַמְטַעִמים ְוֹאֵכָלה ַוֲאָ ֶרְכָכה ִלְפֵני ְיקָֹוק ִלְפֵני מֹוִתי) )ח( וְ 

י ָאָכל ַבֲעֻ ר ֲאֶשר ְיָ ֶרְכָך ִלְפנֵ ִלי ִמָשם ְשֵני ְגָדֵיי ִעִזים ֹטִ ים ְוֶאֱעֶשה ֹאָתם ַמְטַעִמים ְלָאִ יָך ַכֲאֶשר ָאֵה ) )י( ְוֵהֵ אָת ְלָאִ יָך וְ 
י ָאִ י ְוָהִייִתי ְ ֵעיָניו ִכְמַתְעֵתַע מֹותֹו) )יא( ַויֹאֶמר ַיֲעֹק  ֶאל ִרְ ָקה ִאמֹו ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיש ָשִער ְוָאֹנִכי ִאיש ָחָלק) )י ( אּוַלי ְיֻמֵשנִ 

ִני ַאְך ְשַמע ְבֹקִלי ְוֵלְך ַקח ִלי) )יד( ַוֵיֶלְך ַוִיַקח ַוָיֵ א ְלִאמֹו ַוַתַעש ְוֵהֵ אִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְ ָרָכה) )יג( ַותֹאֶמר לֹו ִאמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך בְ 
  ְבָנּה ּה ַבָבִית ַוַתְלֵבש ֶאת ַיֲעקֹ ִאמֹו ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאֵה  ָאִ יו) )טו( ַוִתַקח ִרְ ָקה ֶאת ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶשר ִאָת 
ים ְוֶאת ַהֶלֶחם ֲאֶשר ָעָשָתה ְבַיד ַהָקָטן) )טז( ְוֵאת ֹעֹרת ְגָדֵיי ָהִעִזים ִהְלִביָשה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו) )יז( ַוִתֵתן ֶאת ַהַמְטַעִמ 

י  ִֵ ֵֶ ִמי ַאָתה ְבִני) )יט( ַויֹאֶמר ַיֲעֹק  ֶאל ָאִ יו ָאֹנִכי ֵעָשו ְבֹכֶרָך ָעִשיִתי ַכֲאֶשר ַיֲעֹק  ְבָנּה) )יח( ַוָי ֹא ֶאל ָאִ יו ַויֹאֶמר ָאִ י ַויֹאֶמר ִה
י ַנְפֶשָך) )כ( ַויֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְבנֹו ַמה ִֵ יֹאֶמר ִכי ִהְקָרה ֶזה ִמַהְרָת ִלְמצֹא ְבִני וַ  ִדַבְרָת ֵאָלי קּום ָנא ְשָ ה ְוָאְכָלה ִמֵציִדי ַבֲע ּור ְתָ ֲרַכ

א ַוֲאֻמְשָך ְבִני ַהַאָתה ֶזה ְבִני ֵעָשו ִאם  ֵָ לֹא) )כ ( ַוִיַגש ַיֲעֹק  ֶאל ִיְצָחק ָאִ יו ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני) )כא( ַויֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹק  ְגָשה 
ֵעָשו) )כג( ְולֹא ִהִכירֹו ִכי ָהיּו ָיָדיו ִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִעֹרת ַוְיָ ְרֵכהּו) )כד( ַויֹאֶמר ַאָתה  ַוְיֻמֵשהּו ַויֹאֶמר ַהֹקל קֹול ַיֲעֹק  ְוַהָיַדִים ְיֵדי

ַכל ַוָיֵ א לֹו ַיִין ַוֵיְשְת) )כו( ַויֹאֶמר ש לֹו ַויֹאֶזה ְבִני ֵעָשו ַויֹאֶמר ָאִני) )כה( ַויֹאֶמר ַהִגָשה ִלי ְוֹאְכָלה ִמֵציד ְבִני ְלַמַען ְתָ ֶרְכָך ַנְפִשי ַוַיגֶ 
א ּוְשָקה ִלי ְבִני) )כז( ַוִיַגש ַוִיַשק לֹו ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ְבָגָדיו ַוְיָ רֲ  ֵָ ֵכהּו ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְבִני ְכֵריַח ָשֶדה ֲאֶשר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִ יו ְגָשה 

י ָהָאֶרץ ְוֹר  ָדָגן ְוִתיֹרש) )כט( ַיַעְ דּוָך ַעִמים וישתחו ְויִ  ֵבֲרכֹו ְיקָֹוק) )כח( ֵֵ ְשַתֲחוּו ְלָך ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמ
( ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִכָלה ִיְצָחק ְלָ ֵרְך ֶאת ַיֲעֹק  ַוְיִהי ְלֻאִמים ֱהֵוה ְגִ יר ְלַאֶחיָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאֶמָך ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמָ ֲרֶכיָך ָברּוְך) )ל

ֵ א ְלָאִ יו ַויֹאֶמר ְלָאִ יו ָיֻקם ָאִ י ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעֹק  ֵמֵאת ְפֵני ִיְצָחק ָאִ יו ְוֵעָשו ָאִחיו ָבא ִמֵצידֹו) )לא( ַוַיַעש ַגם הּוא ַמְטַעִמים ַויָ 
י ַנְפֶשָך) )ל ( ַויֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִ יו ִמי ָאָתה ַויֹאֶמר ֲאִני ִבְנָך ְ ֹכְרָך ֵעָשו) )ְויֹאַכל ִמֵציד בְ  ִֵ לג( ַוֶיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה נֹו ַבֲעֻ ר ְתָ ֲרַכ

א ָוֲאָ ֲרֵכהּו ַגם ָברּוְך ִיְהֶיה) )לד( ִכְשֹמַע ֵעָשו ֶאת ְגֹדָלה ַעד ְמֹאד ַויֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהָצד ַצִיד ַוָיֵ א ִלי ָוֹאַכל ִמֹכל ְבֶטֶרם ָת ֹו
א ָאִחיָך ְבִמְרָמה ַוִיַקח ִבְרָכֶתָך) ִדְ ֵרי ָאִ יו ַוִיְצַעק ְצָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרה ַעד ְמֹאד ַויֹאֶמר ְלָאִ יו ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִ י) )לה( ַויֹאֶמר בָ 

ה ַעָתה ָלַקח ִבְרָכִתי ַויֹאַמר ֲהלֹא ָאצַ )לו( ַויֹאֶמר ֲהכִ  ֵֵ  ְלָת ִלי ְבָרָכה) י ָקָרא ְשמֹו ַיֲעֹק  ַוַיְעְקֵ ִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְבֹכָרִתי ָלָקח ְוִה
ַלֲעָ ִדים ְוָדָגן ְוִתיֹרש ְסַמְכִתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶשה ְבִני) )לז( ַוַיַען ִיְצָחק ַויֹאֶמר ְלֵעָשו ֵהן ְגִ יר ַשְמִתיו ָלְך ְוֶאת ָכל ֶאָחיו ָנַתִתי לֹו 

) )לט( ַוַיַען ִיְצָחק ָאִ יו ַויֹאֶמר ֵאָליו )לח( ַויֹאֶמר ֵעָשו ֶאל ָאִ יו ַהְ ָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִ י ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִ י ַוִיָשא ֵעָשו ֹקלֹו ַוֵיְ ךְ 
 ֵֵ י ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָשֶ ָך ּוִמַטל ַהָשַמִים ֵמָעל) )מ( ְוַעל ַחְרְבָך ִתְחֶיה ְוֶאת ָאִחיָך ַתֲעֹ ד ְוָהיָ ִה ֵֵ ה ַכֲאֶשר ָתִריד ּוָפַרְקָת ֻעלֹו ֵמַעל ה ִמְשַמ

ַויֹאֶמר ֵעָשו ְבִלבֹו ִיְקְר ּו ְיֵמי ֵאֶ ל ָאִ י ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעֹק  ָאִחי)  ַצָּואֶרָך) )מא( ַוִיְשֹטם ֵעָשו ֶאת ַיֲעֹק  ַעל ַהְבָרָכה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ָאִ יו
ה ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלהָ )מ ( ַויַֻגד ְלִרְ ָקה ֶאת ִדְ ֵרי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגֹדל ַוִתְשַלח ַוִתְקָרא ְלַיֲעֹק  ְבָנּה ַהָקָטן ַותֹאֶמר ֵאלָ  ֵֵ ְרֶגָך) יו ִה

ֲאֶשר ָתשּו  ֲחַמת ָאִחיָך) )מה( ַעד )מג( ְוַעָתה ְ ִני ְשַמע ְבֹקִלי ְוקּום ְבַרח ְלָך ֶאל ָלָ ן ָאִחי ָחָרָנה) )מד( ְוָיַשְ ָת ִעמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד 
ִתיָך ִמָשם ָלָמה ֶאְשַכל ַגם  ְשֵניֶכם יֹום ֶאָחד) )מו( ַותֹאֶמר ִרְ ָקה ֶאל שּו  ַאף ָאִחיָך ִמְמָך ְוָשַכח ֵאת ֲאֶשר ָעִשיָת לֹו ְוָשַלְחִתי ּוְלַקְח 

 י ַחִיים)ִיְצָחק ַקְצִתי ְ ַחַיי ִמְפֵני ְבנֹות ֵחת ִאם ֹלֵקַח ַיֲעֹק  ִאָשה ִמְבנֹות ֵחת ָכֵאֶלה ִמְבנֹות ָהָאֶרץ ָלָמה לִ 
 

 בראשית פרק כח
ָרם ֵביָתה ְ תּוֵאל ֲאִ י ָחק ֶאל ַיֲעֹק  ַוְיָ ֶרְך ֹאתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַויֹאֶמר לֹו לֹא ִתַקח ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנַען) ) ( קּום ֵלְך ַפֶדָנה אֲ )א( ַוִיְקָרא ִיצְ 

ְפְרָך ְוַיְרֶבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִמים) )ד( ְוִיֶתן ְלָך ֶאת ִבְרַכת ִאֶמָך ְוַקח ְלָך ִמָשם ִאָשה ִמְבנֹות ָלָ ן ֲאִחי ִאֶמָך) )ג( ְוֵאל ַשַדי ְיָ ֵרְך ֹאְתָך ְויַ 
ק ֶאת ַיֲעֹק  ַוֵיֶלְך ַפֶדָנה ֲאָרם ֶאל ַאְ ָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָתְך ְלִרְשְתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֲאֶשר ָנַתן ֱאֹלִהים ְלַאְ ָרָהם) )ה( ַוִיְשַלח ִיְצחָ 

 ַפֶדָנה ֲאָרם ָלַקַחת לֹו ִמָשם ן ְבתּוֵאל ָהֲאַרִמי ֲאִחי ִרְ ָקה ֵאם ַיֲעֹק  ְוֵעָשו) )ו( ַוַיְרא ֵעָשו ִכי ֵ ַרְך ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹק  ְוִשַלח ֹאתֹוָלָ ן בֶ 
ִיְשַמע ַיֲעֹק  ֶאל ָאִ יו ְוֶאל ִאמֹו ַוֵיֶלְך ַפֶדָנה ֲאָרם) )ח( ַוַיְרא ִאָשה ְבָ ֲרכֹו ֹאתֹו ַוְיַצו ָעָליו ֵלאֹמר לֹא ִתַקח ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנַען) )ז( וַ 

ִיְשָמֵעאל ֶבן ַאְ ָרָהם ֲאחֹות ְנָ יֹות ַעל  ֵעָשו ִכי ָרעֹות ְבנֹות ְכָנַען ְבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִ יו) )ט( ַוֵיֶלְך ֵעָשו ֶאל ִיְשָמֵעאל ַוִיַקח ֶאת ָמֲחַלת ַבת
ן ָשם ִכי ָ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח ֵמַאְ ֵני ָנָשיו לֹו ְלִאָשה) ס פרשת ויצא )י( ַוֵיֵצא ַיֲעֹק  ִמְבֵאר ָשַ ע ַוֵיֶלְך ָחָרָנה) )יא( ַוִיְפַגע ַבָמקֹום ַוָילֶ 

ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ַהָמקֹום ַוָיֶשם ְמַרֲאֹשָתיו ַוִיְשַכ  ַבָמקֹום ַההּוא) )י ( ַוַיֲחֹלם וְ  ֵֵ ה ֻסָלם ֻמָצ  ַאְרָצה ְורֹאשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִה ֵֵ ִה
ה ְיקָֹוק ִנָצ  ָעָליו ַויֹאַמר ֲאִני ְיקָֹוק ֱאֹלֵהי ַאְ ָרָהם ָאִ יָך ֵואֹלֵהי ִיְצחָ  ֵֵ ָך ק ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ֹשֵכ  ָעֶליָה לְ ֹעִלים ְוֹיְרִדים בֹו) )יג( ְוִה

ה ּוְלַזְרֶעָך) )יד( ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָת ָיָמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָבה ְוִנְ ֲרכּו ֵָ   ְ ָך ָכל ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה ּוְ ַזְרֶעָך) ֶאְתֶנ
ה ָאֹנִכי ִעָמְך ּוְשַמְרִתיָך ְבֹכל ֲאֶשר ֵתֵלְך ַוֲהִשֹ ִת  ֵֵ יָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאֱעָזְ ָך ַעד ֲאֶשר ִאם ָעִשיִתי ֵאת ֲאֶשר ִדַבְרִתי )טו( ְוִה

ַהֶזה ֵאין  ָרא ַויֹאַמר ַמה ֵֹוָרא ַהָמקֹוםָלְך) )טז( ַוִייַקץ ַיֲעֹק  ִמְשָנתֹו ַויֹאֶמר ָאֵכן ֵיש ְיקָֹוק ַבָמקֹום ַהֶזה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִתי) )יז( ַוִיי
ַרֲאֹשָתיו ַוָיֶשם ֹאָתּה ַמֵצָ ה ַוִיֹצק ֶזה ִכי ִאם ֵבית ֱאֹלִהים ְוֶזה ַשַער ַהָשָמִים) )יח( ַוַיְשֵכם ַיֲעֹק  ַבֹבֶקר ַוִיַקח ֶאת ָהֶאֶ ן ֲאֶשר ָשם ְמ 

ֵאל ְואּוָלם לּוז ֵשם ָהִעיר ָלִראֹשָנה) )כ( ַוִיַדר ַיֲעֹק  ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֶשֶמן ַעל  רֹאָשּה) )יט( ַוִיְקָרא ֶאת ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ֵבית 
ה ְיקָֹוק ְ ִתי ְ ָשלֹום ֶאל ֵבית ָאִ י ְוָהיָ ֱאֹלִהים ִעָמִדי ּוְשָמַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶ ֶגד ִלְלֹבש) )כא( ְושַ 

 ֶרֵּו ָלְך)ִלי ֵלאֹלִהים) )כ ( ְוָהֶאֶ ן ַהזֹאת ֲאֶשר ַשְמִתי ַמֵצָ ה ִיְהֶיה ֵבית ֱאֹלִהים ְוֹכל ֲאֶשר ִתֶתן ִלי ַעֵשר ֲאַעְש 
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