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ַדתילֵ 
שֵ וֵ ַיֲעֹקב וע 



ן ַאְרָבִעים ָשָנה " ָרם ְבַקְחּתֹוַוְיִהי ִיְצָחק בֶּ ַַַַּּן אר ִִ ַרִִּי  ָקה ַב  ְב אּאל  ָהאר ְְ  אֶּ  ִר
ַרִִּי  ֹו ְ ִאָשה ן ָהאר ְָ חֹו  ָ  .אר

ְעַּתר ָקָרה ִהוא ְ ֹנַכח' ִיְצָחק ַ הַויֶּ רִאְשּתֹו ִכי ער ָע ֶּ ָקה ִאְשּתֹוַוַּתַהר'  ֹו הַויל ְְ ."ִר

ִרְבָקה ִיְצָחק

ןָהָיהִיְצָחק .נּוִאמ ִֶׁרְבָקהִעםןִהְתַחת ְֶׁכש40ֶֶּׁבֶּ
ם םנֹוְלדּוְוֹלאִניםשֶָׁהַהְרב ִֶׁחכּוה  ....ְיָלִדיםָלהֶּ

לֶָׁלּהְבִפָנהָעַמדִֶׁיְצָחקֶׁ '  ַאַחתְֶׁוִהְתַפל 
תְֶׁוִהְתַפלְְֶׁבִפָנהְוִרְבָקהֶָׁעְמָדהֶׁמּולֹוֶׁ רֶּ ן' ָלהֶָׁלּהַאחֶּ ִית  םְֶׁיָלדִֶׁשֶּ .יםָלהֶּ

תְֶׁתִפַלתִֶׁיְצָחק' ָשַמעֶׁה תְוִרְבָקהִֶׁהְתכֹוְננֶָׁ, אֶּ דֶּ .הֶָׁללֶּ



צאּ" ֹרש אֶּ  הַוִיְ ֹרצר ְְ ה ָאֹנִכי ַוּתל ֶּ ְ ִ  ן ָ ִָּה ֶֶּּ ר ִאם כל ִֶּ "' ַהָבִנים ְבִקְרָב ּ ַוּתֹא

ִרְבָקה

הּוֶׁמּוָזר ָלּהֶַׁמשֶּ ןֶׁשֶּ טֶּ ,  ִרְבָקהִֶׁהְרִגיָשהֶַׁבבֶּ
ָהְיָתה רְֶׁכשֶּ בֶּ םְֶׁוע  לֶׁש  תְֶׁלַידֶַׁהְיִשיָבהֶׁשֶּ רֶּ ַמְרִגיָשהְיָתההֶָׁעֹובֶּ

אתֶׁ הֶָׁלצ  ְבִבְטָנּהֶָׁרץְֶׁורֹוצֶּ ַהִתינֹוקֶׁשֶּ (  ִלְלֹמדֶׁתֹוָרה)שֶּ
ָהְיָתה יֲֶׁעבֹוָדהֶָׁזָרהֶּׁוְכשֶּ תְֶׁלַידִֶׁפְתח  רֶּ ִגיָשהֶֶַׁׁמְרֶָׁהְיָתהעֹובֶּ

את הֶָׁלצ  ְבִבְטָנּהֶָׁרץְֶׁורֹוצֶּ ַהִתינֹוקֶׁשֶּ .שֶּ
ן"ְוִהְצַטֲעָרהְֶׁמֹאדֶַׁעלֶׁ ְבִבְטָנּה" ַהב  ָנהֶׁשֶּ אתִֶׁלְשנ יֶַׁהְמקֹומֹותַהְמשֻׁ הֶָׁלצ  רֹוצֶּ .  שֶּ

רִֶׁהיאֶׁ בֶּ םְֶׁוע  לֶׁש  תֶַׁלְיִשיָבהֶׁשֶּ כֶּ ְחִליָטהֶָׁללֶּ .ַעלֶַׁהָדָברֶַׁהזֶּהֹאלִלְשֶׁהֶּ



ִמְדָרׁשיתב ֵּ

ר ה" ִֶּ י' ַויֹא י ָ  ּ ְשנל ְטנל ְ אְּשנל ְִ ַעִי ְ ְ ֻאִִּיםגֹוִים ְב ִּל ְאִִּ ִיַָּרל
ְְֹ ָצִעיר ץ ְוַרְ ַיער ִָ ֱא ְ ֹאם יֶּ ִִ "אְּ ֹאם 

ִרְבָקה

י שֶָׁלּהֶׁבְֶׁ שֶׁשֶּ םֶָׁאַמרֶָׁלּהְֶׁברּוַחֶַׁהֹקדֶּ ִבְטָנּהְֶׁשנ יְֶׁיָלִדיםש 
םְֶׁשנ יֶַׁעִמים הֶּ ָחדִֶׁיְהיֶּהֶַׁצִדיקֶׁוְֶׁ. ְוִיְהיּוֶׁמ  ִניֶָׁרָשעאֶּ .  ַהש 

םֶֹׁלאִֶׁיְהיּוֶׁ םְֶׁוה  הֶּ יֶַׁמְלכּויֹותִֶׁיְהיּוֶׁמ  םיםָשוְִֶׁשת  ָלהֶּ ָלהֶׁשֶּ , ַבְגדֻׁ
ִני תֶַׁהש  ַחֶׁאֶּ ָחדְֶׁיַנצ  ָחדֶָׁקםֶׁהֶַׁ, ָהאֶּ אֶּ לְכשֶּ ִניֶׁנֹופ  .ש 

ר תֶַׁהָצִעירֶׁיֹות  .ֲאָבלֶַׁבּסֹוףֶַׁהָגדֹולֶַׁיֲעֹבדֶׁאֶּ



ְטָנ ּ" ְִ ם ְב ִִ ה  ֹו ְֶּ  ְוִהנל יָה ָ  ֶּ ִֶּ ְ אאּ ָי ְִ ַוִי
ָשו ָער ַוִיְקְראאּ ְשִֹו על רֶּ  של ִֹוִני ֻכּלֹו ְכַאֶַּּ ְְ א ָהִראשֹון ַא .ַוילצל

ֹקְ  ָשו ַוִיְקָרא ְשִֹו ַיער ְ על זֶּ  ַבערקל ן ָיָצא ָאִחיו ְוָיְֹו ֹאחֶּ י כל רל ְוַאחר
ְֶּ  ֹאָ ם ן ִשִשים ָשָנה ְב ֶּ ֹּלאֶָׁהיּוֶׁדֹומִֶׁ"ְוִיְצָחק בֶּ :יםִֶׁבְכָללְלִרְבָקהֶׁנֹוְלדּוְֶׁתאֹוִמיםֶׁשֶּ

לֹוֶָׁאֹדםְֶׁוָהיֶָׁ ָיָצאֶָׁהָיהֶׁכֻׁ אִֶׁבְְָׂערֹותֶָׁהִראשֹוןֶׁשֶּ –הֶָׁמל 
ְָׂוֶׁ (ִמְלשֹוןֶָׁעְּׂוי)ָקְראּוֶׁלֹוֶׁע 

בֶׁשֶֶּׁ ָעק  ֱחִזיקֶׁבֶּ ָיָצאֶׁהֶּ ִניֶׁשֶּ לֹוֶַׁהש  –לֶַׁאחֶׁשֶּ
ב)ָקְראּוֶׁלֹוֶַׁיֲעֹקבֶׁ קֶּ (ִמְלשֹוןֶׁע 

ַיֲעֹקב



ה" ְֶּ ַע ַצִיְ ִאיש ָש ְל ָשו ִאיש ֹי ַוִיְגְַּ אּ ַהְנָעִרים ַוְיִהי על
ְ ֹאָהִ ים .ְוַיערֹקְ ִאיש ָּתם ֹישל

ְֶּ  אֶּ  ַיערֹקְ ָקה ֹאהֶּ ְְ ָשו ִכי ַצִיְ ְבִפיו ְוִר ֱאַהְ ִיְצָחק אֶּ  על "ַויֶּ

םֶַׁגםֶׁשֹונִֶׁ ה  ָגְדלּוֶַׁהְתאֹוִמיםֶָׁראּוֶׁשֶּ םְכשֶּ ָלהֶּ .יםְֶׁמֹאדֶַׁבְתכּונֹותֶׁשֶּ
תֶַׁלַיַערְֶׁוָלצּודֶַׁחיֹותֶֶׁׁ כֶּ בֶָׁללֶּ ְָׂוֶָׁהָיהֶׁאֹוה  ע 

לֹוְֶׁועֹוְֶֶּׁׂ) הֶׁשֶּ הֲֶׁאָנִשיםֶַׁבפֶּ תֶַׁעְצמֹוֶַׁצִדיקְוַגםֶַׁצדֶּׁוְמַרמֶּ (הֶׁאֶּ
לֶׁשֶֶּׁ בֶָׁבֹאהֶּ יֹוש  דֶׁתֹוָרהְוַיֲעֹקבֶָׁהָיהֶָׁתִמיםְֶׁוָיָשרֶׁשֶּ רְֶׁולֹומ  בֶּ םְֶׁוע  .לֶׁש 

תֶַׁיעֲֶׁ ְָׂוְֶׁוִרְבָקהֶָׁאֲהָבהֶׁאֶּ תֶׁע  .ֹקבִיְצָחקֶָׁאַהבֶׁאֶּ

ַיֲעֹקב



ִכיַרתֵֵ מ 
ה כֹור  ַהב 



"ְ ֹקְ ָנִזיְַוָיזֶּ "ַיער

ְֶָׁׂ רֶַׁאְבָרָהםִֶׁנְפַטרֶַׁיֲעֹקבְֶׁוע  .ָשִנים15וֶָׁהיּוְֶׁבִגילֶַׁכֲאשֶּ
תֶַׁאְבָרָהםִֶׁבמְֶׁ ָלהִיְצָחקֶָׁהַלְךִֶׁלְקֹברֶׁאֶּ .ָעַרתֶַׁהַמְכפ 

לֲֶׁעָדִשֶׁ לֶַׁתְבִשילֶׁשֶּ יםְֶֶׁׁוַיֲעֹקבִֶׁבש 
ת יֶָׁלת  ִליםְֶׁכד  לֲֶׁאב  הּואֶַׁמֲאָכלֶׁשֶּ ,ִיְצָחק, ְלָאִביושֶּ

ֱאֹכלֶׁ ַהְקבּוָרהלֶּ ַיֲחֹזרֶׁמ  .ְכשֶּ

ִיְצָחק
ַיֲעֹקב



ה ְוהאּא " ְֶּ ן ַהָש ִִ ָשו  .ָעילףַוָיְֹא על
ְֹם  ן ָהָא ִִ ִני ָנא  ָשו אֶּ  ַיערֹקְ ַהְ ִעיטל ר על ִֶּ ְֹםַויֹא ה ִכי ָהָא ָעילףַהֶֶּּ
ן ָקָרא ְשִֹו ֱאְֹום "ָאֹנִכי ַע  כל

יְנַתִים הֶַׁאחֲֶׁב  ַהָשדֶּ ְָׂוֶָׁחַזרֶׁמ  תִֶׁנְמרֹודע  ָהַרגֶׁאֶּ יֶׁשֶּ ר 
בֶׁ ָהְרִציָחהְוָעי ףְוָהָיהֶָׁרע  .מ 

ַיֲעֹקב
ְָׂו ע 

תֶׁהֶַׁ ְפַתחֶׁאֶּ לֲִֶׁאִניֶׁאֶּ הֶׁשֶּ יֶֶׁׁפֶּ
הְֶׁלתֹוכֹוְֶֶׁׁוִתְשֹפְךֶַׁהְרב ֶׁ

ָהָאֹדםֶָׁהָאֹדםֶַׁהזֶֶּׁ !המ 



ְכָרה ַכיֹום אֶּ  " ִִ ֹקְ  ר ַיער ִֶּ . ִ יְבֹכָרְ ָךַויֹא
ה ִ י ְבֹכָרה ה ָאֹנִכי הֹו ל ְ ָ ִאּ  ְוָ ִָּה ֶֶּּ ָשו ִהנל ר על ִֶּ "ַויֹא

תֶַׁהִהְזַדְמנ לֶׁאֶּ ֱחִליטְֶׁלַנצ  תֶַׁהְבכֹוָרהַיֲעֹקבֶׁהֶּ ,  ּותִֶׁלְדֹרשֶׁאֶּ
לֶׁ ַלְבכֹורֹותֶֶׁׁתַשיֶּכֶֶַּׁהָקְרָבנֹותִכיֶָׁהֲעבֹוָדהֶׁשֶּ

ְָׂוֶַׁיְקִרֶׁ ָרָשעְֶׁכמֹוֶׁע  .'ָלּהָקְרָבנֹותיבְֶׁוֹלאֶַׁמְתִאיםֶׁשֶּ

ַיֲעֹקב
ְָׂו ע 

ַהַתְבִשֶׁ ןְֶׁלָךֶׁמ  ת  ַכנְֶׁאֶּ ה  ִתיֶֶׁׁילֶׁשֶּ
ִתְמֹכרִבְתַנאיֶׁ יֶֶׁׁלִֶׁשֶּ

תֶַׁהְבכֹוָרהִֶׁבְמִכי תאֶּ טֶּ ְחלֶּ .ָרהֶׁמֻׁ

ְבֹכר

לֶֶׁׁ ָמהֶָׁהֲעבֹוָדהֶׁשֶּ
?ַהְבכֹורֹות



ְכָרה ַכיֹום אֶּ  " ִִ ֹקְ  ר ַיער ִֶּ . ִ יְבֹכָרְ ָךַויֹא
ה ִ י ְבֹכָרה ה ָאֹנִכי הֹו ל ְ ָ ִאּ  ְוָ ִָּה ֶֶּּ ָשו ִהנל ר על ִֶּ "ַויֹא

תֶַׁהִהְזַדְמנ לֶׁאֶּ ֱחִליטְֶׁלַנצ  תֶַׁהְבכֹוָרהַיֲעֹקבֶׁהֶּ ,  ּותִֶׁלְדֹרשֶׁאֶּ
לֶׁ ַלְבכֹורֹותֶֶׁׁתַשיֶּכֶֶַּׁהָקְרָבנֹותִכיֶָׁהֲעבֹוָדהֶׁשֶּ

ְָׂוֶַׁיְקִרֶׁ ָרָשעְֶׁכמֹוֶׁע  .'ָלּהָקְרָבנֹותיבְֶׁוֹלאֶַׁמְתִאיםֶׁשֶּ

ַיֲעֹקב
ְָׂו ְבֹכרע 

ְרָבנֹותקֶַָׁהְבכֹורֹותֶַׁמְקִריִביםֶׁ
רְלִהזֲֶָׁאָבלֶָׁצִריְךְֶׁמֹאדֶׁ ִאםֶֶׁׁה 

אֶׁאֹוֶָׁשתֶָׁ הֶַׁיִיןֶַׁהְבכֹורֶָׁטמ 
ָבנֹותָקְרְֶׁוִנְכַנסְֶׁלַהְקִריבֶׁ

לֶֹׁענֶּשֶָׁמוֶֶּׁ !תהּואְֶׁמַקב 

ֹמרֲאִניֶֹׁלאֶַׁאְצִליַחִֶׁלְשֶׁ
לֶֶּׁ הֶֶַׁׁעלֶָׁהַאְזָהרֹותֶָׁהא 
ָהֲעבֹוָדהֶׁהֶַׁ !  ֹזאתְוָאמּותֶׁמ 
הֲֶֶׁׁאִניֶֹׁלאֶָׁצִריְךְֶׁוֹלאֶׁר ֹוצֶּ
לֶׁהֶַׁ תֶָׁהֲעבֹוָדהֶׁשֶּ !ְבכֹורֹותאֶּ



ע  ֹו " ְַ ָעה ִּלי ַכיֹום ַוִיָש ְְ ֹקְ ִהָש ר ַיער ִֶּ ֹכרַויֹא ְִ . ְ ַיערֹקְְבֹכָר ֹואֶּ  ַוִי
ִשים ְָ ם אְּנִזיְ ער חֶּ ָשו  ֶּ ֹקְ ָנַ ן ְ על ְוַיער

ְשְּת ַויֹאַכ   ַ  ְ ַוָיָקםַויל זַויל ְֶּ ָשו אֶּ  ַהְבֹכָרהַוִי "על

תֶַׁהְבכֹוָרהְֶׁלַיֲעֹקב ְָׂוִֶׁנְשַבעֶּׁוָמַכרֶׁאֶּ ע 
ִכין ה  .ְוַיֲעֹקבֶָׁנַתןֶׁלֹוִֶׁמְנִזידֶָׁהֲעָדִשיםֶׁשֶּ

ְָׂוֶָׁאַכלְֶׁבִליְֶׁנִטיַלתֶָׁיַדִים לְבִליְֶׁבָרָכהֶׁלִֶׁ, ע  ,  ְפנ יֶָׁהֹאכֶּ
תֶׁהֶַָׁקםְֶׁבִליִֶׁבְרַכתֶַׁהָמזוֶֹׁ, ָשָתהְֶׁבִליְֶׁבָרָכה קֶׁאֶּ .  ְמזּוָזהןְֶׁוָהַלְךְֶׁבִליְֶׁלַנש 

תֶׁה .'ְלַבּסֹוףִֶׁזְלז לֶַׁבְזכּותִֶׁלְהיֹותְֶׁבכֹורְֶׁוַלֲעֹבדֶׁאֶּ

ַיֲעֹקב
ְָׂו ע 

הְֶׁברּוָרהִֶֶׁׁתָשַבעִֶׁליְֶׁשבּועֶָׁ
תֶַׁהְבכְוִתְמֹכר ָלְךִליֶׁאֶּ ֹוָרהֶׁשֶּ

!ְלָתִמיד

ְבֹכר

!ֲאִניִֶׁנְשָבע



כֹותִֵיצֵ  קִבר  ח 



"   ְֹ ָשו ְבנֹו ַהָג ְרֹא  ַוִיְקָרא אֶּ  על ִל יָניו  יןָ על ן ִיְצָחק ַוִּתְכהֶּ ַוְיִהי ִכי ָזקל
ִני ָ יו ִהנל ר אל ִֶּ ָ יו ְבִני ַויֹא ר אל ִֶּ ...ַויֹא

יָך  ְ ְיָךְוַעָּתה ָשא ָנא כל ֶּ ה ּתֶּ ְֶּ א ַהָש ָך ְוצל ה ְוַקְשּתֶּ ְָ .ָצִיְִּליְוצאּ
ָ ה  יָאה ִּלי ְוֹאכל ְִ ִּתי ְוָה ְְ ר ָאַה שֶּ ְטַעִִּים ַכאר ִַ ה ִ י  ַוערשל

ם ָאִאּ  רֶּ ְכָך ַנְפִשי ְבטֶּ רֶּ ְָ ןֶׁ"ַבערְאּר ְּת ִיְצָחקֶָׁהָיהֶָׁזק  יַנִיםְכשֶּ לָהע  ֹוִֶׁנְהיּוֶַׁחָלשֹותֶֶׁׁשֶּ
.  ְוהּואֶֹׁלאֶָׁהָיהֶָׁיכֹולִֶׁלְראֹות

ְך ְָׂוִֶׁכיֶָׁרָצהְֶׁלָבר  .אֹותֹוִֶׁלְפנ יֶׁמֹותוִֶֹׁיְצָחקֶָׁקָראְֶׁלע 

ְָׂוִיְצָחק ע 

ְָׂוֶׁ ע 
ןֶׁשֶֶּׁ !ִליַהב 

!ִניִהנ הֶׁאֲֶׁ



"   ְֹ ָשו ְבנֹו ַהָג ְרֹא  ַוִיְקָרא אֶּ  על ִל יָניו  יןָ על ן ִיְצָחק ַוִּתְכהֶּ ַוְיִהי ִכי ָזקל
ִני ָ יו ִהנל ר אל ִֶּ ָ יו ְבִני ַויֹא ר אל ִֶּ ...ַויֹא

יָך  ְ ְיָךְוַעָּתה ָשא ָנא כל ֶּ ה ּתֶּ ְֶּ א ַהָש ָך ְוצל ה ְוַקְשּתֶּ ְָ .ָצִיְִּליְוצאּ
ָ ה  יָאה ִּלי ְוֹאכל ְִ ִּתי ְוָה ְְ ר ָאַה שֶּ ְטַעִִּים ַכאר ִַ ה ִ י  ַוערשל

ם ָאִאּ  רֶּ ְכָך ַנְפִשי ְבטֶּ רֶּ ְָ ןֶׁ"ַבערְאּר ְּת ִיְצָחקֶָׁהָיהֶָׁזק  יַנִיםְכשֶּ לָהע  ֹוִֶׁנְהיּוֶַׁחָלשֹותֶֶׁׁשֶּ
.  ְוהּואֶֹׁלאֶָׁהָיהֶָׁיכֹולִֶׁלְראֹות

ְך ְָׂוִֶׁכיֶָׁרָצהְֶׁלָבר  .אֹותֹוִֶׁלְפנ יֶׁמֹותוִֶֹׁיְצָחקֶָׁקָראְֶׁלע 

ְָׂוִיְצָחק ע 

ֲאִני תֶַׁהיֹוםֶׁשֶּ ַעֶׁאֶּ ןֶַׁוֲאִניֶֹׁלאֶׁיֹוד  ָאמּותֲאִניְֶׁכָברֶָׁזק 
ָאמּו הִֶׁלְפנ יֶׁשֶּ ְךֶׁאֹוְתָךֶַׁביֹוםֶַׁהזֶּ יְֶׁלָבר  ,  תְכד 

ןֶׁ ְלָךִתַקחָלכֶּ ִליםֶׁשֶּ תֶַׁהכ  ְלָך, ְבַבָקָשהֶׁאֶּ תֶׁשֶּ שֶּ בְֶׁוַהקֶּ רֶּ תֶַׁהחֶּ ,  אֶּ
הְֶׁוָתצּודִֶׁליֶַׁצִידְֶׁוָתִכיןִֶׁליֶַׁמאֲֶׁ אֶַׁלָשדֶּ צ  ָכִליםְֶׁטִעיִמיםְֶֶׁׁות 

בְֶׁוָתִביאִֶׁליֶַׁוֲאִניֶֹׁאַכל ֲאִניֶׁאֹוה  ְכמֹוֶׁשֶּ
ֲאִניֶָׁאמּו ְךֶׁאֹוְתָךִֶׁלְפנ יֶׁשֶּ ֲאִניֲֶׁאָבר  יֶׁשֶּ .תְכד 



ְָׂו ע 

ָשו ְבנֹו " ר ִיְצָחק אֶּ  על בל ְַ ַע  ְב ִַ ָקה ֹש ְְ ְוִר
יא ְִ ה ָ צאְּ ַצִיְ ְ ָה ְֶּ ָשו ַהָש "ַויל ֶּ ְ על

ר ִיְצָחקִֶׁדב  ְָׂוִרְבָקהֶָׁשְמָעהְֶׁכשֶּ לֶׁע  .אֶּ
הֶָׁלצּודֶַׁצִידְֶׁכד ֶׁ ְָׂוֶָׁהַלְךֶַׁלָשדֶּ ֱאֹכלע  .יְֶׁלָהִביאְֶׁלִיְצָחקֶׁלֶּ

ִרְבָקה



ָרה אֶּ  ַיערֹקְ ְבָנ ּ " ְִ ָקה ָא ְְ ִֹרְוִר א יָך  ל ְִ ְעִּתי אֶּ  ָא ִַ ה ָש ִהנל
ָשו ָאִחיָך  ר אֶּ  על בל ְַ ִֹרְִ א ְטַעִִּים  :  ל ִַ ה ִ י  יָאה ִּלי ַצִיְ ַוערשל ְִ ָה
ָ ה  ְכָכהְוֹאכל רֶּ ְָ י הַואר י ִֹוִ י' ִ ְפנל "ִ ְפנל

ָצה נֶּתֶׁלֹוֶׁע  אתְֶׁלַיֲעֹקבְֶׁונֹותֶּ ִרְבָקהֶׁקֹור 
לִֶׁיְצָחק תֶַׁהְבָרכֹותֶׁשֶּ לֶׁאֶּ יְךְֶׁלַקב  .א 

ִרְבָקה
ַיֲעֹקב

ַאָבאֶׁשֶֶּׁ ְֶָָׁׂשַמְעִתיֶׁשֶּ וְֶֶׁׁלָךֶָׁקָראְֶׁלע 
ְלָךְֶׁוָאַמרֶׁלוֶֹׁ ִביאִֶׁליֶַׁצִידֶֶׁׁתֶָׁ: ַאחֶׁשֶּ

הִֶׁליֶַׁמֲאָכִליםֶׁטְֶׁ ִעיִמיםְֶֶׁׁוַתֲעְֶּׂ
ְך ' אֹוְתָךִֶׁלְפנ יֶׁהַוֲאִניֶֹׁאַכלֶַׁוֲאִניֲֶׁאָבר 

ֲאִניֶָׁאמּות .ִלְפנ יֶׁשֶּ



ַצאָּה ֹאָ  ְ" ְִ ִני  ר אר שֶּ ע ְבֹקִ י ַ אר ִַ ִני ְש ְְ .ְוַעָּתה 
י ִעִֶּים  יל ְָ י ְג ָשם ְשנל ִִ ים ֶּ ְ ָנא אֶּ  ַהצֹאן ְוַקח ִ י  ְִ ֹט
ְ ר ָאהל שֶּ יָך ַכאר ְִ ְטַעִִּים ְ ָא ִַ ה ֹאָ ם  ֱעשֶּ .ְואֶּ

י ִֹו ֹו ְכָך ִ ְפנל רֶּ ְָ ר ְי שֶּ ְֻר אר יָך ְוָאָכ  ַבער ְִ אָ  ְ ָא ְל "ְוהל
ָצה נֶּתֶׁלֹוֶׁע  אתְֶׁלַיֲעֹקבְֶׁונֹותֶּ ִרְבָקהֶׁקֹור 
לִֶׁיְצָחק תֶַׁהְבָרכֹותֶׁשֶּ לֶׁאֶּ יְךְֶׁלַקב  .א 

ִרְבָקה

תִֶׁמְמָךְוַעְכָשו שֶּ ִתְשַמעְֶׁבקֹוִליְֶֶׁׁבִניֲֶׁאִניְֶׁמַבקֶּ שֶּ
ֲאִניְֶׁמַצָּוהֶׁאֹוְתָך ְךְֶׁבַבקֶָׁ. ְלָמהֶׁשֶּ לֶַׁהֹצאןֶֶׁׁל  ָשהֶׁאֶּ

הֶַׁמֲאָכִליםְֶֶׁׁשנ יִֶׁעִזיםְֶׁצִעיִריםְֶׁוטֹוִביםֶַׁואֲֶַׁוִתַקח ֱעְֶּׂ ִניֶׁאֶּ
הּואֶׁא ְלָךְֶׁכמֹוֶׁשֶּ בְֶׁוָתִביאֶׁלֹוְֶׁוהּואְֶֶׁׁטִעיִמיםְֶׁלַאָבאֶׁשֶּ ֹוה 

ְָׂוִֶׁלְפנ יֶׁשֶֶּׁ תֶׁע  ְךֶׁאֹוְתָךְֶׁוֹלאֶׁאֶּ .הּואֶָׁימּותֹיאַכלִֶׁויָבר 

ַיֲעֹקב



ָקה " ְְ ר ַיערֹקְ אֶּ  ִר ִֶּ ָשו ָאִחי ִאיש ָשִער ְוָאֹנִכי ִאיש ָחָ קִאִֹּוַויֹא ן על .   הל
ָרָכה ְְ אִ י ָעַ י ְקָ ָ ה ְו ֹא  ְל ַע ְוהל ַ ְעּתל ְִ יָניו ִכ על ְְ י ְוָהִייִ י  ְִ ִני ָא של ִֻ .אאַּ י ְי

ר  ֹו  ִֶּ ע ְבֹקִ י ְו ל ְ ַקח ִ יִאִֹּוַוּתֹא ִַ " ָעַ י ִקְ ָ ְ ָך ְבִני ַא ְ ְש

הֶׁשֶֶּׁ לֹוְֶׁיַזהֶּ ַאָבאֶׁשֶּ שֶׁשֶּ ָלאֶַׁיֲעֹקבַיֲעֹקבֶׁחֹוש  ְָׂוֶׁאֶּ הּואֶֹׁלאֶׁע 
.ְוִיְכַעסֶָׁעָליו

ִרְבָקה
ַיֲעֹקב

ת כֶּ דֶָׁללֶּ שֶׁאֹוִתיֶֶׁׁאּוַליֶַׁאָבא. ֲאִניֶׁפֹוח  ְיַמש 
ֲאִניֶַׁיֲעֹקבְֶׁוֹלא הֶׁשֶּ ְָׂוְוהּואִֶׁיְראֶּ ע 

ְהיֶּהְֶׁכמֹוֶַׁשְקָרןְֶׁוה לֶׁאֹוִתיֶֶַׁׁוֲאִניֶׁאֶּ ּואְֶׁיַקל 
ְךֶׁאֹוִתי .ִבְמקֹוםְֶׁלָבר 

לֶּת ָעַליֲֶֶׁׁאִניְֶׁמַקבֶּ
תֶַׁהְקָלָלהֶׁשֶֶּׁ .  ְלָךאֶּ
לֶׁא .  ֹוְתָךהּואֶֹׁלאְֶׁיַקל 
קֹוִליֶַׁרקִֶׁתְשַמעֶׁבְֶׁ

ְךְֶׁלָהִביא ל  ְות 
תֶָׁהִעִזים .אֶּ



א ַוִיַקחַויל ֶּ ְ " ְל יוִאִֹּו ַוַּתַעש ְ ִאִֹּוַוָי ְִ ְ ָא ר ָאהל שֶּ ְטַעִִּים ַכאר ִַ  "

לֹוְֶׁוהּואֶָׁהלֶַׁ ִביאְֶׁשנ יִֶׁעִזיַיֲעֹקבֶָׁשַמעְֶׁבקֹולִֶׁאָמאֶׁשֶּ םְֶֶׁׁךְֶׁוה 
םֶַׁמֲאָכִליםֶׁטְֶׁ הֶּ לֹוֶָׁעְְָׂתהֶׁמ  ִעיִמיםְוִאָמאֶׁשֶּ

ב לֹוֶׁאֹוה  ַאָבאֶׁשֶּ .ְכמֹוֶׁשֶּ

ִרְבָקה
ַיֲעֹקבַיֲעֹקב



ר ִאָּת ּ ַבָבִי ַוִּתַקח" שֶּ ְֹ  אר ִֻ ְֹ  ַהחר ָשו ְבָנ ּ ַהָג י על ְל ָקה אֶּ  ִבְג ְְ ִר
ש אֶּ  ַיערֹקְ ְבָנ ּ ַהָקָטן .ַוַּתְ בל

ְ ַק  ֹעֹר ְואל   יו ְוַע  חֶּ ְָ י ָהִעִֶּים ִהְ ִביָשה ַע  ָי יל ְָ .ַצאָּאָריוְג
ן ֹקְ ְבָנ ַּוִּתּתל ר ָעָשָ ה ְבַיְ ַיער שֶּ ם אר חֶּ "אֶּ  ַהְִַּטַעִִּים ְואֶּ  ַהּלֶּ

תֶַׁהְבָגִדים ְָׂוְֶׁוִהְלִביָשהִרְבָקהִֶׁהְלִביָשהְֶׁלַיֲעֹקבֶׁאֶּ לֶׁע  לֹוֶֶׁׁשֶּ
ִאםְוַהַצָּוארַהָיַדִיםעֹורֹותֶַׁעלֶׁ יֶׁשֶּ שֶׁאֹותֹוֶׁהּוְכד  אִֶֶׁׁיְצָחקְֶׁיַמש 

הּוא י שֶׁלֹוְְֶָׁׂערֹותְֶׁוַיֲחֹשבֶׁשֶּ הֶׁשֶּ ְךֶׁאֹותוִֶֹׁיְראֶּ ְָׂוִֶׁויָבר  .ע 

ִרְבָקה
ַיֲעֹקבַיֲעֹקב



י ַאָּתה ְבִני" ִִ ִני  ר ִהנֶּ ִֶּ י ַויֹא ְִ ר ָא ִֶּ יו ַויֹא ְִ .ַוָיְֹא אֶּ  ָא
ָ י ר ִַַּבְרָּת אל שֶּ ָך ָעִשיִ י ַכאר ָשו ְבֹכרֶּ יו ָאֹנִכי על ְִ ר ַיערֹקְ אֶּ  ָא ִֶּ ַויֹא

ָך ַכִני ַנְפשֶּ רר ְָ י ַבערְאּר ְּת ְִ י צל ִִ ה ְוָאְכָ ה  ְָ "קאּם ָנא ְש

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

.ִהנ הֲֶׁאִני
לִִֶׁמיֶַׁאָתהֶַׁהב ֶׁ !ַאָבא?יןֶׁשֶּ



ַיֲעֹקב ִיְצָחק

.ֲאִני
ְלָך ְָׂוֶַׁהְבכֹורֶׁשֶּ .ע 
ַאתֶָׁ בָעְִׂיִתיֶַׁמְטַעִמיםְֶׁכמֹוֶׁשֶּ .הֶׁאֹוה 

בְֶׁוֹתאַכל ש  ְךקּוםְֶׁבַבָקָשהְֶׁות  ְתָבר  יֶׁשֶּ .אֹוִתיְכד 

י ַאָּתה ְבִני" ִִ ִני  ר ִהנֶּ ִֶּ י ַויֹא ְִ ר ָא ִֶּ יו ַויֹא ְִ .ַוָיְֹא אֶּ  ָא
ָ י ר ִַַּבְרָּת אל שֶּ ָך ָעִשיִ י ַכאר ָשו ְבֹכרֶּ יו ָאֹנִכי על ְִ ר ַיערֹקְ אֶּ  ָא ִֶּ ַויֹא

ָך ַכִני ַנְפשֶּ רר ְָ י ַבערְאּר ְּת ְִ י צל ִִ ה ְוָאְכָ ה  ְָ "קאּם ָנא ְש



ר ִכי ִהְקָרה ה" ִֶּ צֹא ְבִני ַויֹא ְִ ַהְרָּת ִ  ִִ ה  ה ֶֶּּ ִַ ר ִיְצָחק אֶּ  ְבנֹו  ִֶּ יָך' ַויֹא " ְ ָפָניֱאֹלהֶּ

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

ר' ה .ִהְזִמיןְֶׁלָפַניֶּׁוָמָצאִתיֶַׁמה 

יְךֶָׁמָצאָתֶׁמֶַׁ רא  ?  ה 
ַהיֹוםֶַׁמדּוַעֶָׁבאתֶָׁ

רִֶׁמתֶָׁ רֶַׁמה  ?ִמידיֹות 



ְשָך ְבִני " ִֻ ר ִיְצָחק אֶּ  ַיערֹקְ ְגָשה ָנא ַואר ִֶּ ָשו ִאם  ֹאַהַאָּתהַויֹא ה ְבִני על "זֶּ

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

ִליְֶׁבַבקִֶָׁתַגש ָשהֶׁא 
שֶׁאֹותְֶׁ ,  ְבִני, ָךַוֲאִניֲֶׁאַמש 

תִֶֶׁׁלְראֹותֶַׁהִאםֶַׁאָתהֶׁזֶּה ֱאמֶּ בֶּ
ְָׂוֶׁאֹוֶֹׁלא .ְבִניֶׁע 

אֶַׁעלֶׁצּוַרתֶַׁהִדבּורֶַׁהזֶֹׁ ,אתִיְצָחקִֶׁהְתַפל 
ץ רֶּ ְךֶׁאֶּ רֶּ רְֶׁבדֶּ ְָׂוֶֹׁלאֶָׁהָיהֶָׁרִגילְֶׁלַדב  ע 
זְֶׁ תֶׁעֶּ ְָׂוֶֹׁלאֶָׁהָיהֶָׁרִגילְֶׁלַהְזִכירֶׁאֶּ . 'ַרתֶׁהְוַגםֶׁע 

ְֶָׁׂ אּוַליֶׁזֶּהֶַׁיֲעֹקבְֶׁוֹלאֶׁע  .וִיְצָחקֲֶׁחָשדֶׁשֶּ



ר ַהֹק  קֹו  ַיערֹקְ ַוִיַגש" ִֶּ האּ ַויֹא של ִֻ יו ַוְי ְִ ִים ַיערֹקְ אֶּ  ִיְצָחק ָא ְַ ָשוְוַהָי י על ְל .ְי
האּ ְרכל ְָ ָשו ָאִחיו ְשִעֹר  ַוְי י על ְל יו ִכי ְָ "ְו ֹא ִהִכירֹו ִכי ָהיאּ ָי

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

לֶַׁיעֲֶׁ ֹקבֶֶַׁׁהקֹולֶׁהּואֶׁקֹולֹוֶׁשֶּ
ץֶּׁוַמְזכִֶׁ) רֶּ ְךֶׁאֶּ רֶּ םֶָׁשמְֶַׁבדֶּ (ִיםירֶׁש 

םְֶׁוַהָיַדִים ְָׂוִיםַהָידֶַׁה  לֶׁע  שֶּ
(.ִעםְְֶָׁׂערֹות)

ש ְיַמש  לִֶׁיְצָחקֶָׁאִביוֶׁשֶּ .אֹותוֶַֹׁיֲעֹקבִֶׁנַגשֶׁאֶּ
שְְֶָׁׂערֹותְֶׁכמ אִֶׁכיִֶׁמש  ְָׂוִיְצָחקִֶׁמְתַפל  לֶׁע  צֶּ ,  ֹוֶׁא 

רֶׁבְֶׁ ְמַדב  לֶַׁיֲעֹקבֶׁשֶּ םֶׁשֶַָׁאְךֶַׁהִדבּורְֶׁכמֹוֶׁשֶּ ץֶּׁוַמְזִכירֶׁש  רֶּ ְךֶׁאֶּ רֶּ .ַמִיםדֶּ



ר ָאִני" ִֶּ ָשו ַויֹא ה ְבִני על ר ַאָּתה זֶּ ִֶּ "ַויֹא

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

ןֶׁשֶֶּׁ ִליֶֶַׁׁאָתהֶַׁהב 
ְָׂו .ֲאִני?ע 



ְכָך ַנְפִשי" רֶּ ְָ ַען ְּת ִַ יְ ְבִני ְ  צל ִִ ר ַהִגָשה ִּלי ְוֹאְכָ ה  ִֶּ ַויֹא
א  ֹו ַיִין ַוַיגֶּש ְל ְשְּת   ֹו ַויֹאַכ  ַוָי "ַויל

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

תֶָׁהאֶֹׁ לַתִגישִֶׁליֶׁאֶּ כֶּ
ַהַציִֶׁ ְלָךֶׁבְֶַׁוֲאִניֶֹׁאַכלֶׁמ  ,  ִנידֶׁשֶּ

ְךֶׁאוֶֹׁ ֲאָבר  יֶׁשֶּ .ְתָךְכד 

ַיֲעֹקב

תֶַׁהַמְטַעמִֶׁ .  יםַיֲעֹקבִֶׁהִגישְֶׁלִיְצָחקֶָׁאִביוֶׁאֶּ
ָמר ִביאֶׁלֹוֶַׁיִיןֶַׁהְמשֻׁ לֶׁה  אִשיתַהַמְלָאְךִֶׁמיָכא  יְֶׁבר  תְֶׁימ  שֶּ ִמש 

ְךֶׁצֶָׁ) רְְִֶׁׂמָחהֶּׁוִבְשִבילְֶׁלָבר  (.ִריְךִֶׁלְהיֹותְֶׁבְְִׂמָחהִכיֶַׁיִיןְֶׁמעֹור 



יו ְגָשה ָנא אְּשָקה ִּלי ְבִני" ְִ ָ יו ִיְצָחק ָא ר אל ִֶּ .ַויֹא
האּ  ַוִיַשקַוִיַגש כל רר ְָ יו ַוְי ְָ יַח ְבָג  ֹו ַוָיַרח אֶּ  רל

כֹו ה רר ר בל שֶּ ה אר ְֶּ יַח ָש יַח ְבִני ְכרל ה רל ר ְראל ִֶּ "'ַויֹא

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

ִליְֶׁבבִֶַׁתַגש ָקָשהֶֶׁׁא 
קֶׁאֹוִתיֶֶׁׁ ּוְתַנש 

ֲאִניֲֶׁאבֶָׁ ְךֶׁאֹוְתָךִלְפנ יֶׁשֶּ .ר 

תִֶׁיְצָחק קֶׁאֶּ .ַיֲעֹקבִֶׁנש 
ל לֶַׁהְבָגִדיםֶׁשֶּ יַחֶׁשֶּ תֶָׁהר  ִריַחֶׁאֶּ לֶַׁגןֶׁע ִֶׁיְצָחקֶׁה  יַחֶׁשֶּ ןֹוְֶׁוזֶּהֶָׁהָיהְֶׁבר  .דֶּ

ְךֶׁאֹותוֶֹׁ ר  .ְוהּואֶׁב 



ן" ץ ְוֹרְ ַָָּגן ְוִ יֹרשָהֱאֹלִקיםְ ָך ְוִיּתֶּ י ָהָארֶּ נל ִַ ְש ִִ ִים אּ ִַ ַט  ַהָש ִִ"

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

ַהפ ֶׁ' ה ְךֶׁאֹוְתָךֶׁשֶּ ָבאְֶֶּׁיָבר  ץֶֶׁׁרֹותֶׁשֶּ רֶּ
ְלָךִֶׁיְהיּוְֶׁמתּוִקי ַהַטלשֶּ ,  םֶׁמ 

ִיְגְדלּוְֶׁבַאְרצְֶׁ ִניםשֶּ רֹותְֶׁשמ  ,  ָךֶׁפ 
ִיְהיֶּהְֶׁלָךֶַׁהְרב ֶׁ (  הְתבּוָא)הֶָׁדָגןֶׁשֶּ

הִֶׁתירֹושֶׁ .(ַיִין)ְוַהְרב 



ואּ ְ ָך " ְאָּך ַעִִּים ְוִיְשַּתחר ְְ הְ ֻאִִּיםַיַע י ֱהול אּאּ ְ ָך ְבנל יָך ְוִיְשַּתחר יר ְ ַאחֶּ ְִ ָךְג ִאִֶּּ
יָך יָך ָבראּ ְֹאְררֶּ כֶּ רר ְָ ְִ " ָאראּר אּ

ַיֲעֹקב ִיְצָחק

ִריםֶַׁיַעְבדּוְֶׁלָךֶּׁוְמָלִכים .ִיְשַתֲחוּוְֶׁלָךַעִמיםֲֶׁאח 
ְלָךֶֶׁׁ ִתְהיֶּהֶָׁאדֹוןֶָׁלַאִחיםֶׁשֶּ

ל ֱאָצִאיםֶׁשֶּ ְלָךְֶׁוִיְשַתֲחוּוְֶׁלָךֶַׁהצֶּ ,  (ְָׂוְבנ יֶׁע ֶׁ)ִאָמאֶׁשֶּ
ָלל לֶׁאֹוְתָךִֶׁיְהיֶּהְֶׁמקֻׁ ְיַקל  ִמיֶׁשֶּ
ְךֶׁאֹוְתָךִֶׁיְהיֶּהְֶׁמֹבָרְך ְיָבר  .ּוִמיֶׁשֶּ



רל ְ אֶּ  ַיערֹקְ" ְָ ר ִכָּלה ִיְצָחק ְ  שֶּ ַוְיִהי ַכאר
יְֹוָיָצאַוְיִהי ַא ְ ָיצֹא  צל ִִ ָשו ָאִחיו ָבא  יו ְועל ְִ י ִיְצָחק ָא אל  ְַּנל ִל ֹקְ  ַיער

יו ְִ א ְ ָא ְל ְטַעִִּים ַוָי ִַ "ַוַיַעש ַגם האּא 

ַיֲעֹקב ְָׂוִיְצָחק ע 

יֶׁשֶֶּׁ ְָׂוֶַׁבַצִידְֶׁכד  תֶׁע  בֶׁאֶּ תֶַׁהְבָרכַהַמְלָאְךִֶׁעכ  לֶׁאֶּ .ֹותַיֲעֹקבְֶׁיַקב 
ְָׂוְֶׁצִביְֶׁוָקשֶַׁ ָתַפסֶׁע  ,  רֶׁאֹותוְֶֹׁבָכלֶַׁפַעםְֶׁכשֶּ

תֶַׁהְקָשִריםְֶׁוַהְצִביֶׁבֶָׁ .ַרחַהַמְלָאְךֶָׁפַתחֶׁאֶּ
ִכיןֶַׁמְטַעִמיםְֶׁלָא ַבּסֹוףִֶׁהְצִליַחְֶׁוה  .ִביוַעדֶׁשֶּ

ַרק לִֶׁיְצָחקּוְכשֶּ ַחְדרֹוֶׁשֶּ לֶָׁאִביוִנכְֶׁ, ָיָצאֶַׁיֲעֹקבֶׁמ  ְָׂוֶׁאֶּ .ַנסֶׁע 



יו " ְִ ר ְ ָא ִֶּ ָךָיֻקםַויֹא ַכִני ַנְפשֶּ רר ְָ ר ְּת ְֻ יְ ְבנֹו ַבער צל ִִ י ְויֹאַכ   ְִ "ָא

ְָׂוִיְצָחק ע 

!קּוםֶַׁאָבא
ַהַצִיד ֹתאַכלֶׁמ 
לְֶׁ ןֶׁשֶּ לֶַׁהב  ,  ָךשֶּ

ְתבֶָׁ יֶׁשֶּ ְךֶׁאֹוִתיְכד  !ר 



ָשו" ֹכְרָך על ְְ ִני ִבְנָך  ר אר ִֶּ י ָאָּתה ַויֹא ִִ יו  ְִ ר  ֹו ִיְצָחק ָא ִֶּ "ַויֹא

ְָׂוִיְצָחק ע 

ןֶַׁהבְֶׁ לְֲֶׁאִניֶַׁהב  ,  ָךכֹורֶׁשֶּ
ְָׂו ע 

?ִמיֶָׁאָתה



פֹוא האּא ַהָצְ ַצִיְ" י אל ִִ ר  ִֶּ ֹאְ ַויֹא ְִ ְָֹ ה ַעְ  ה ְג ְָ ָר ֱחַרְ ִיְצָחק חר ַויֶּ
ם ָּתְֹוא  רֶּ ֹכ  ְבטֶּ ִִ א ִ י ָוֹאַכ   ְל האַּוָי כל רר ְָ . ַגם ָבראּ ְ ִיְהיֶּהָואר

ֹאְ ְִ ָרה ַעְ  ִָ ְָֹ ה אּ יו ַוִיְצַעק ְצָעָקה ְג ְִ י ָא רל ְְ ָשו אֶּ  ִַּ ַע על ִֹ ִכְש
י ְִ ִני ַגם ָאִני ָא כל יו ָברר ְִ ר ְ ָא ִֶּ "ַויֹא

ְָׂוִיְצָחק ע 

!ַאָבא
ְךֶַׁגםֶׁא !ֹוִתיְתָבר 

ָהיֶָׁ הֶֹׁפהִֶׁמיֶׁהּואֶׁזֶּהֶׁשֶּ
ִביאִֶׁליֶַׁמְטעֶַׁ ה  ִמיםֶֶׁׁשֶּ

רֶַׁ !?ְכִתיֶׁאֹותוְֶֹׁוָאַכְלִתיֶּׁוב 
הּואֶׁ רשֶּ !ֹבָרְךמְִֶׁיָשא 

ְָׂוֶָׁרָאהִֶׁיְצָחקֶׁ ִנְכַנסֶׁע  ִהיֹנםְכשֶּ ַתְחָתיוְפתּוָחהֶׁמִֶׁג 
ןֶָׁשַאלֶֶׁׁ ְוִיְצָחקִֶׁהְזַדְעז ַעְֶׁמֹאדְֶׁוָלכ 

ִביאִֶׁליִֶׁמיֶׁ ִהְרַגְשִתיֶׁה  לֶׁגֶַַׁמְטַעִמיםֶׁשֶּ ןֶֶַׁׁטַעםֶׁשֶּ דֶּ ןֶׁע 
ַרְכִתיֶׁאֹותֹוֶַׁואְֲֶׁוָשְרָתהֶׁ ב  שְֶׁכשֶּ טָעַליֶׁרּוַחֶַׁהֹקדֶּ ".יֶּהַגםֶָׁברּוְךִֶׁיהְֶׁ", ִניֶֹׁלאִֶׁמְתָחר 

ְָׂוֶׁהּואֶָׁצַעקְֶׁצָעָקהְֶׁגדֹוָלהֶּׁו תֶׁזֶּהֶׁע  ָשַמעֶׁאֶּ ְךֶׁגְֶַׁכשֶּ ְיָבר  ָאִביוֶׁשֶּ שֶׁמ  .םֶׁאֹותוִֶֹׁבק 



ְָׂוִיְצָחק ע 

יֶָׁעִתידֶֶַׁׁהִאםִֶׁנְקָראֶַׁיֲעֹקבֶָׁכְךֶׁכִֶׁ
םֶּׁוְלַרמֹותֶׁאֹותִֶׁ !?יֶַׁפֲעַמִיםְלִהְתַחכ 

תֶַׁהְבכֹורֶָׁ ְוַעְכָשוהֶׁהּואֶָׁלַקחִֶׁליֶׁאֶּ
תֶַׁהְבָרכֶָׁ .ההּואֶָׁלַקחִֶׁליֶׁאֶּ

!?ְשִביִליֹלאִֶׁנְשַארְֶׁלָךְֶׁבָרָכהֶׁבִֶׁ

ְלָךֶָׁבאֶׁבְֶׁ ָחְכָמהַאחֶׁשֶּ
ְוהּואֶָׁלַקחְֶׁכָברֶֶׁׁ

לְֶׁ תֶַׁהְבָרָכהֶׁשֶּ ָברֶֶָׁׁךֶַׁוֲאִניֶׁכְֶׁאֶּ
ְךֶׁאֹוְתָך .ֹלאֶָׁיכֹולְֶׁלָבר 

נֶָׁ ִביןֶׁשֶּ ה  תֶַׁהְבָרָכהְֶׁלַיֲעֹקבַבַהְתָחָלהִֶׁיְצָחקִֶׁנְבַהלְֶׁכשֶּ ַתןֶׁאֶּ
ִשנֶָׁ אּוַליֶָׁחָטאֶׁשֶּ ְָׂוְֶׁוָחַשבֶׁשֶּ רְֶֶׁׁוֹלאְֶׁלע  דֶּ תֶַׁהּס  הֶׁאֶּ

תֶַׁהְבָרָכהֶָׁלָאחֶַׁהָקָטן .ְוָנַתןֶׁאֶּ
ְָׂו יֶׁע  תִֶׁדְבר  ָשַמעֶׁאֶּ ִביןֶׁשֶֶּׁ, ַאְךְֶׁכשֶּ תֶַׁהְבָרכֹותֶַׁלְבכה  ֹורֶֶָׁׁנַתןֶׁאֶּ

.ְוַהְבָרכֹותֶַׁמִגיעֹותְֶׁלַיֲעֹקבְֶׁוָאזִֶׁנְרַגע

ה " ִָ ְר ִִ ר ָבא ָאִחיָך ְב ִֶּ ָךַוִיַקחַויֹא .ִבְרָכ ֶּ
ִים אֶּ  ְבֹכָרִ י ָ ָקח ִַ ה ַפער ִני זֶּ ְל ֹקְ ַוַיְעְק ִכי ָקָרא ְשִֹו ַיער ר הר ִֶּ ַויֹא

ר הר ֹא ָאַצְ ָּת ִּלי ְבָרָכה ִַ ה ַעָּתה ָ ַקח ִבְרָכִ י ַויֹא "ְוִהנל



ְָׂוִיְצָחק ע 

!?ָרָכהֶַׁאַחתַהִאםֶׁי שְֶׁלָךֶַׁרקֶׁבְֶׁ, ַאָבא
ְךֶׁאֹוִתיְֶׁבָרָכהֶַׁאחֶֶּׁ תְתָבר  !רֶּ

תֶָׁכלֶַׁהְבָרכ .  ֹותְֶׁלַיֲעֹקבָנַתִתיֶׁאֶּ
ָלםֶׁצְֶׁ כֻׁ ִריִכיםֶֶָׁׁאַמְרִתיֶׁלֹוֶׁשֶּ
.ִלְהיֹותֶׁלֹוֲֶׁעָבִדים

.הָךֶׁשּוםְֶׁבָרכֶָֹׁלאִֶׁנְשַארִֶׁליִֶׁבְשִבילְֶׁ

ַגםִֶׁאםֶׁ ְָׂוֶׁשֶּ ןִיְצָחקִֶׁהְסִבירְֶׁלע  לֶּתלֹוֶׁבְִֶׁית  ָרכֹותֶֹׁלאִֶׁיְהיֶּהֶׁלֹוֶָׁבזֶּהֶׁתֹועֶּ
ָלםִֶׁיְהיּו כֻׁ תֶַׁיֲעֹקבֶׁשֶּ ְךֶׁאֶּ ר  ,ֶׁלֹוֲֶׁעָבִדיםִכיֶׁהּואְֶׁכָברֶׁב 

ַשָיְךּוָמהֶׁ דֶׁשֶּ בֶּ .ֶָׁלָאדֹוןַשָיְךְֶׁלעֶּ
ְךֶַׁגםֶׁאֹותֹוְֶׁוה ֶׁ ְיָבר  ְָׂוִֶׁהְתַחנ ןְֶׁלָאִביוֶׁשֶּ תֶׁקֹולֹוֶּׁוָבָכהע  .ִריםֶׁאֶּ

ים  " ְִ ְָ ָחיו ָנַ ִּתי  ֹו ַ ער ִּתיו ָ  ְ ְואֶּ  ָכ  אֶּ ְִ יר ַש ְִ ן ְג ָשו הל ר ְ על ִֶּ ַוַיַען ִיְצָחק ַויֹא
ה ְבִני ֱעשֶּ ה אֶּ ִָ פֹוא  ְכִּתיו אְּ ָכה אל ִַ ָגן ְוִ יֹרש ְס ְָ .ְו

י ְִ ִני ַגם ָאִני ָא כל י ָברר ְִ ָרָכה ַאַח  ִהוא ְ ָך ָא ְְ יו ַה ְִ ָשו אֶּ  ָא ר על ִֶּ ַויֹא
ָשו ֹק ֹו ַוִיָשא ךְ על ְְ "ַויל



ָך  ְֶּ ץ ִיְהיֶּה ִֹוָש י ָהָארֶּ נל ִַ ְש ִִ ה  ָ יו ִהנל ר אל ִֶּ יו ַויֹא ְִ ַוַיַען ִיְצָחק ָא
ָע  ִל ִים  ִַ ַט  ַהָש ִִ ְְֹ. אּ ְוַע  ַחְרְבָך ִ ְחיֶּה ְואֶּ  ָאִחיָך ַּתער
ר  שֶּ ַע  ָּתִריְְוָהָיה ַכאר ִל ָךאָּפַרְקָּת ֻעּלֹו  ."ַצאָּארֶּ

ִיְצָחק

עֹוְֶָׁׂ ץֶׁשֶּ רֶּ ִניםַאָתהֶָׁתגּורְֶׁבאֶּ רֹותְֶׁשמ  ,  הֶׁפ 
לְֶׁבָרָכה ַחֶַׁבִמלְֶׁ, ְוִיְהיֶּהֶָׁבּהֶַׁטלֶׁשֶּ ,  ָחמֹותְתַנצ 

ָלְךֶַׁיֲעֹקב תֶַׁאחֶׁשֶּ ַתֲעֹבדֶֶׁׁאֶּ
לֶׁי ָחְלש ִיְְָׂרא  הֶֶּׁׁוְֶׁבִלמּודֶַׁהתֹורֲֶָׁאָבלְֶׁכשֶּ

ם ְךֶַׁלֲעֹבדֶָׁלהֶּ .ָאזֶֹׁלאִֶׁתְצָטר 

ְָׂו ע 



וֵשֹונֵ  ש  אֵֵע 
ֶאתֵַיֲעֹקב



ְָׂו ע 

יו " ְִ כֹו ָא רר ר בל שֶּ ָשו אֶּ  ַיערֹקְ ַע  ַהְבָרָכה אר ַוִיְשֹטם על
ָשו  ר על ִֶּ י ְוַאַהְרָגה אֶּ  ַיערֹקְ ָאִחיְבִ בֹוַויֹא ְִ ְֶּ  ָא י אל ִל " ִיְקְרְאּ ְי

תֶַׁיֲעֹקבִֶׁכיֶׁהּואֶָׁלַקחֶׁלִֶׁ תֶַׁהְבָרכֹותֲאִניְֶֹׁׂונ אֶׁאֶּ !יֶׁאֶּ
ַאָבאֶָׁימּותֲֶׁאִניֶׁ יֶׁשֶּ ֱהֹרגַאֲחר  ,תֶַׁיֲעֹקבאֶֶּׁאֶּ

ִלי .ְוָאזֶָׁכלֶַׁהְבָרכֹותִֶׁיְהיּוֶׁשֶּ



ֹקְ  ַויַֻגְ" ְֹ  ַוִּתְשַ ח ַוִּתְקָרא ְ ַיער ָשו ְבָנ ּ ַהָג י על רל ְְ ָקה אֶּ  ִַּ ְְ ְ ִר
ם ְ ָך  ְ ַנחל ִִ ָשו ָאִחיָך  ה על ָ יו ִהנל ר אל ִֶּ ָךְבָנ ּ ַהָקָטן ַוּתֹא .ְ ָהְרגֶּ
ן ָאִחי  ְָ ע ְבֹקִ י ְוקאּם ְבַרח ְ ָך אֶּ  ָ  ִַ ִני ְש ְְ "ָחָרָנהְוַעָּתה 

ִרְבָקה
ַיֲעֹקב

הֶַׁלֲהֹרגֶׁא סְֶׁורֹוצֶּ ְָׂוֶׁכֹוע  .  ֹוְתָךע 
לְִֶׁלָחָרןִתְבַרחֶׁ יֶָׁלָבןְֶֶׁׁלָאחֶׁשֶּ

ְָׂוֶֹׁלאֶׁיּוְכלּוֶַׁלהֲֶׁ .  ֹרגֶׁאֹוְתָךְוָכָכהֶׁע 
ַיֲעֹבר לוֶָֹׁתגּורֶָׁשםֶַׁעדֶׁשֶּ .ַהַכַעסֶׁשֶּ



ַח  " י ְבנֹו  חל  ִאם ֹלקל ְַּנל ִִ ַחַיי  ְְ ָקה אֶּ  ִיְצָחק ַקְצִּתי  ְְ ר ִר ִֶּ ַוּתֹא
ץ ָ ִָּה ִּלי ַחִייםִאָשהַיערֹקְ  ְבנֹו  ָהָארֶּ ִִ ה  ּלֶּ ְבנֹו  חל  ָכאל ִִ"

ִרְבָקה

ַיֲעֹקבֶׁ ִאָשהחִיקֲֶַׁאִניֶֹׁלאֶׁרֹוָצהֶׁשֶּ
ןְֶׁרשֶָׁ .  ִעיֹותִמְבנֹותְֶׁכַנַעןִֶׁכיֶׁה 

הּואֶׁ הֶֶַׁׁצִדיקֶָָׁשהאִִֶׁיַקחֲאִניֶׁרֹוָצהֶׁשֶּ
ִלי ַהִמְשָפָחהֶׁשֶּ .ְבָחָרןמ 

ִיְצָחק

תִֶׁיְצָחקֶּׁוְלַגלֹותֶׁלוֶֹׁ רֶׁאֶּ ִרְבָקהֶֹׁלאֶָׁרְצָתהְֶׁלַצע 
תֶַׁיֲעֹקב הֶַׁלֲהֹרגֶׁאֶּ ְָׂוֶׁרֹוצֶּ ע  .שֶּ

ִרְבָקה



רֶּ ְ ֹא ֹו " ְָ ֹקְ ַוְי האַּוִיְקָרא ִיְצָחק אֶּ  ַיער ַוְיַצאּל
ר  ֹו  ֹא  ִֶּ ְבנֹו  ְכָנַעןִאָשהִ ַקחַויֹא ָנהקאּם  ל ְ . ִִ ָרםֶַַַּּּ אר
י  ְִ ְְ אּאל  אר יָ ה  ָךבל ָשם ִאִֶּּ ִִ ִחי ִאָשה ְוַקח ְ ָך  ן אר ְָ ְבנֹו  ָ  ָךִִ ."ִאִֶּּ

ִיְצָחק

אְֶׁלַיֲעֹקבֶּׁוְמַצּוֶּהֶָׁעָליוֶֹׁלאְֶׁלִהְתַחת ֶׁ .ןִֶׁעםְֶׁבנֹותְֶׁכַנַעןִיְצָחקֶׁקֹור 

ַיֲעֹקב

ל ֶׁ, נֹותְֶׁכָנַעןִמבְִֶׁאָשהִתַקחַאלֶׁ ְךֶֶׁׁת 
ַהבֶָָׁשהאִֶַׁוִתַקחֲאָרםֶׁ-ְלַפַדן נֹותֶֶׁׁמ 

לֶָׁלָבן לִֶׁאמֶָׁ, שֶּ ְלָךַאחֶׁשֶּ .אֶׁשֶּ



ָך ְוָהִייָ  ִ ְקַה  ַעִִּים-שַ  -ְואל  רל ְ ֹאְ ָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרבֶּ ְָ .ַַּי ְי
ן ץ ְוִיּתֶּ רֶּ ָרָהם ְ ָך אְּ ַזְרערָך ִאָּת ְ ְ ִרְשְּתָך אֶּ  אֶּ ְְ יָךְ ָך אֶּ  ִבְרַכ  ַא גֻרֶּ ְִ

ר ָנַ ן  שֶּ ָרָהםֱאֹלִקיםאר ְְ "ְ ַא

ִיְצָחק

ְךֶׁאֹוְתָךְֶׁבַהְרב ֶׁ' ה ףְיָבר  סֶּ ,הֶׁכֶּ
הְֶׁיָלִדים ְשָבִטים12ְמָךֶׁי ְצאּוֶׁמִֶׁ, ַהְרב 

ן' ַוה תִֶׁבְרכֹותֶַׁאִית  .ְבָרָהםְלָךֶׁאֶּ

ַיֲעֹקב



ֹקְ ַויל ֶּ ְ " ָנהַוִיְשַ ח ִיְצָחק אֶּ  ַיער ָרםֶַַַּּּ אר
ָשו ם ַיערֹקְ ְועל ָקה אל ְְ ִחי ִר ַרִִּי אר ן ְב אּאל  ָהאר ן בֶּ ְָ "אֶּ  ָ 

ִיְצָחק

ָחָרן

תֶַׁיֲעֹקבֶׁ ַחֶׁאֶּ .ְלָחָרןִיְצָחקֶׁשֹול 
רֶׁ בֶּ םְֶׁוע  םִֶׁלְלֹמדִֶׁביִשיַבתֶׁש  ְךֶֹׁקדֶּ ָשִנים14ַיֲעֹקבֶׁהֹול 

ןֶַׁמְמִשיְךְֶׁלִכּוּוןֶׁ לֶָׁלָבןָחָרןּוְלַאַחרִֶׁמכ  ל,אֶּ לִֶׁרְבָקהִֶׁאָמאֶׁשֶּ .וֶַֹׁאחֶׁשֶּ

ַיֲעֹקב


