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  כז פרק בראשית

ן וַיְִהי  ( א) ֵ֣ ק ִכִּֽי־ָזק  ָ  יְִצָחָ֔ ין ֶ֥ יו וִַתְכה  יָנָ֖ ת ע  ְרא ֹ֑ א מ  ו׀ וַיְִקָרָ֞ ָשֵ֣ ת־ע  ֹו א  ל ְבנֵ֣ ר ַהָגד ֹ֗ אמ  ָליו   וַי ֹּ֤ י א  ר ְבנִָ֔ אמ  יו וַי ֶ֥ ָלָ֖ ִּֽנִי א   :ִהנ 

ר( ב) אמ  א וַי ֹּ֕ נְִתי ִהנ ה־ָנָ֖ א ָזַקֹ֑ ְעִתי לֶ֥ ֹום יַָדָ֖ י יֶ֥  :מֹוִתִּֽ

יָך ָשא־ָנֵ֣א וְַעָתה  ( ג) ל ָ֔ ְליְָךָ֖  כ  ָך ת  ֹ֑ ה וְצ א   וְַקְשת  ּוָדה ַהָשד ָ֔ י וְצֶ֥  :ָצִּֽיִד צידה ִלָ֖

י( ד) ה־ִלִ֨ ים וֲַעש  ר ַמְטַעִמִּ֜ ֶ֥ ְבִתי ַכֲאש  יָאה ָאַהַ֛ י וְָהִבֶ֥ ָלה ִלָ֖ ֹ֑ ּור וְא כ  ְכָךֶ֥  ַבֲעבַ֛ י ְתָבר  ם נְַפִשָ֖ ר  ֶ֥ ּות ְבט   :ָאמִּֽ

ה( ה) ַעת וְִרְבָקֵ֣ ר ש ַמָ֔ ֵ֣ ק ְבַדב  ו יְִצָחָ֔ ָשָ֖ ל־ע  ֹו א  ְך ְבנֹ֑ ל  ָשו   וַי ֹּ֤ ה ע  ּוד ַהָשד ָ֔ יִד ָלצֶ֥  :ְלָהִבִּֽיא ַצָ֖

ה וְִרְבָקה  ( ו) ְמָרָ֔ ב ָאִּֽ ל־יֲַעק ֶ֥ ר ְבָנָּ֖ה א  אמ ֹ֑ ֹּ֤ה ל  ְעִתי   ִהנ  יָך ָשַמ  ת־ָאִבָ֔ ר א  ַ֛ ו ְמַדב  ָשֶ֥ ל־ע  יָך א  ר ָאִחָ֖ אמ ִּֽ  :ל 

י יָאהָהִבִ֨ ( ז) יִד ִלֶ֥ י ַצַ֛ ה־ִלֶ֥ ים וֲַעש  ָלה ַמְטַעִמָ֖ ֹ֑ ה וְא כ  ְכָכַ֛ ֶ֥י וֲַאָבר  ק ִלְפנ  ֶ֥י יְק ָוָ֖ י ִלְפנ   :מֹוִתִּֽ

ה( ח) י וְַעָתֶ֥ ע ְבִנָ֖ י ְשַמֵ֣ ר ְבק ִלֹ֑ ֶ֥ י ַלֲאש   :א ָתְִּֽך ְמַצָּוֶ֥ה ֲאִנָ֖

ְך־נָא  ( ט) אן ל  ל־ַהצ ָ֔ י א  ח־ִלֵ֣ ם וְַקִּֽ ַ֛י ִמָשֹ֗ י ְשנ  ֶ֥ ים ְגָדי  ים ִעִזָ֖ ה ט ִבֹ֑ ֱִּֽעש ִ֨ ם וְא  ים א ָתָ֧ יָך ַמְטַעִמַ֛ ר ְלָאִבָ֖ ֶ֥ ִּֽב ַכֲאש   :ָאה 

אָתֶ֥ ( י) ב  יָך וְה  ל ְלָאִבָ֖ ר וְָאָכֹ֑ ַ֛ ר ַבֲעב  ֶ֥ ְכָךָ֖  ֲאש  ֶ֥י יְָבר  ֹו ִלְפנ   :מֹותִּֽ

ר( יא) אמ  ב וַי ֵ֣ ה יֲַעק ָ֔ ל־ִרְבָקָ֖ ֹו א  ן ִאמֹ֑ ֵ֣ ו ה  ָשֹּ֤ יש ָאִחי   ע  ר ִאֵ֣ י ָשִעָ֔ יש וְָאנ ִכָ֖  :ָלִּֽקחָ  ִאֶ֥

י( יב) נִי   אּוַלֹּ֤ ש   י יְמ  יִתי ָאִבָ֔ יו וְָהִיֶ֥ יָנָ֖ עַ  ְבע  ֹ֑ י ִכְמַתְעת  אִתֶ֥ ב  י וְה  ה ָעַלַ֛ א ְקָלָלָ֖  :ְבָרָכִּֽה וְלֶ֥

ר( יג) אמ  ֹו לֹו   וַת ֹּ֤ י ִאמָ֔ ְך ְבִנֹ֑י ִקְלָלְתָךָ֖  ָעַלֶ֥ ע ַאַ֛ י ְשַמֶ֥ ְך ְבק ִלָ֖ ֶ֥ י וְל  ח־ִלִּֽ  :ַקִּֽ

ְך  ( יד) ל  ח וַי   א וַיִַקָ֔ ָ֖ ֹו וַיָב  ַעש ְלִאמֹ֑ ים ִאמֹו   וַַתֹּ֤ ר ַמְטַעִמָ֔ ָ֖ ב ַכֲאש  ֶ֥  :ָאִבִּֽיו ָאה 

ח( טו) ְבָקה וִַתַקֵ֣ י ִרִ֠ ת־ִבְגד ִ֨ ו א  ָשִּ֜ ת ַהָגד ל  ְבָנֹּּ֤ה ע  ד ָ֔ ר ַהֲחמ  ֶ֥ ּה ֲאש  יִת ִאָתָ֖ ש ַבָבֹ֑ ֶ֥ ב וַַתְלב  ִּֽת־יֲַעק ָ֖  :ַהָקָטִּֽן ְבָנֶּ֥ה א 

ת( טז) יְגדָ  ע ר ת   וְא ֹ֗ ים י ֵ֣ יָשה ָהִִּֽעִזָ֔ יו ִהְלִבָ֖ ל ַעל־יָָדֹ֑ ת וְַעָ֖ ְלַקֶ֥ יו ח   :ַצּוָאָרִּֽ

ן( יז) ָ֧ ים וִַתת  ת־ַהַמְטַעִמַ֛ ם א  ח  ָ֖ ת־ַהל  ר וְא  ֵ֣ ָתה ֲאש  ד ָעָשֹ֑ ב ְבַיָ֖ ִּּֽה יֲַעק ֶ֥  :ְבָנ

א( יח) יו וַיָב ֶ֥ ל־ָאִבָ֖ ר א  אמ  י וַי ֵ֣ ר ָאִבֹ֑ אמ  נִי וַי ֵ֣ י ִהנ ָ֔ ה ִמֶ֥ ִּֽי ַאָתָ֖  :ְבִנ

ר( יט) אמ  ב וַי ִ֨ יו יֲַעק ִּ֜ ל־ָאִבֹ֗ ו ָאנ ִכי   א  ָשֵ֣ ָך ע  ָ֔ יִתי ְבכ ר  ר ָעִשֹּ֕ ֶ֥ ְרתָ  ַכֲאש  י ִדַבָ֖ ָלֹ֑ ּום־ָנֵ֣א א  ה קִּֽ י וְָאְכָלה   ְשָבֹ֗ יִדָ֔ ּור ִמצ   ַבֲעבָ֖

נִי ָך ְתָבֲרַכֶ֥ ִּֽ  :נְַפש 

ר( כ) אמ  ֹו יְִצָחק   וַי ֹּ֤ ל־ְבנָ֔ ַ֛ה א  ְרתָ  ַמה־ז  א ִמַהֶ֥ ר ִנֹ֑יבְ  ִלְמצ ָ֖ אמ  י וַי ֹּ֕ ה ִכֶ֥ ִּֽי יָךקֱאל יְק ָוֶ֥ק ִהְקָרַ֛  :ְלָפָנ

ר( כא) אמ  ב יְִצָחק   וַי ֹּ֤ ִּֽל־יֲַעק ָ֔ ְִּֽשָךָ֖  ְגָשה־ָנֶ֥א א  י וֲַאמ  ה ְבִנֹ֑ ַ֛ה ַהִַּֽאָתֶ֥ ו ְבִנֶ֥י ז  ָשָ֖ א ע   :ִאם־לִּֽ

ש( כב) ב וַיִַגָ֧ ק יֲַעק ַ֛ ל־יְִצָחֶ֥ יו א  הּו ָאִבָ֖ ֹ֑ ש  ר וַיְמ  אמ  ֹול ַהק ל  וַי ֹ֗ ב קֵ֣ יִם יֲַעק ָ֔ י וְַהיַָדָ֖ ֶ֥ ו יְד  ָשִּֽ  :ע 

א( כג) ֹו וְלֵ֣ ּו ִהִכירָ֔ יו ִכִּֽי־ָהיֵ֣ י יָָדֹ֗ ַ֛ ו ִכיד  ָשֶ֥ יו ע  ת ָאִחָ֖ ִּֽהּו ְשִער ֹ֑ ִּֽיְָבְרכ   :ַו

ר( כד) אמ  ה וַי ֹּ֕ ה ַאָתֶ֥ ָ֖ ו ְבִנֵ֣י ז  ָשֹ֑ ר ע  אמ  נִי וַי ָ֖  :ָאִּֽ

ר( כה) אמ  ָשה וַי ֹ֗ ְכָלה   ִלי   ַהִגֹּ֤ יד וְא ִּֽ ֵ֣ י ִמצ  ַען ְבנִָ֔ ְכָךָ֖  ְלַמֶ֥ י ְתָבִּֽר  ל וַיַג ש־לֹו   נְַפִשֹ֑ א וַי אַכָ֔ ב  יִן ֦לֹו וַָיָ֧ ְִּֽשתְ  ַיָ֖  :וַי 

ר( כו) אמ  יו וַי ֶ֥ ָלָ֖ ק א  יו יְִצָחֵ֣ י ְגָשה־ָנֶ֥א ָאִבֹ֑ ִּֽי ּוְשָקה־ִלָ֖  :ְבִנ

ֹו וַיִַגש  ( כז) ַרח וַיִַשק־לָ֔ יחַ  וַָיַ֛ ֶ֥ ת־ר  יו א  הּו ְבָגָדָ֖ ֹ֑ ִּֽיְָבֲרכ  ר ַו אמ  ה   וַי ֹ֗ יחַ  ְרא  ֵ֣ י ר  יחַ  ְבנִָ֔ ֵ֣ ה ְכר  ר ָשד ָ֔ ֶ֥ ֹו ֲאש  ֲרכָ֖ ִּֽק ב   :יְק ָו

ן־ְלָך  ( כח) ִּֽת  יִם ִמַטל  יםקָהֱאל וְִי י ַהָשַמָ֔ ָ֖ ץ ּוִמְשַמנ  ר  ב ָהָאֹ֑ ן וְר ֶ֥ ש ָדָגָ֖  :וְִתיר ִּֽ

ּוָך( כט) ִַּֽעְבדֵ֣ ים ַי ְִּֽשתַ  וישתחו ַעִמֹ֗ ּווְִי ים ְלָך   ֲחוֹּ֤ ִמָ֔ ה ְלא  יָך ְגִביר   ֱהו ֹּ֤ ּו ְלַאח ָ֔ ֵ֣י ְלָךָ֖  וְיְִשַתֲחוֶ֥ ָך ְבנ  ֹ֑ יָך ִאמ  ֵ֣ ּור א ְרר   ָארָ֔

יָך ָ֖ ּוְך ּוְִּֽמָבֲרכ   :ָברִּֽ

י( ל) ר וַיְִהֹ֗ ה ַכֲאש ִ֨ ְך יְִצָחק   ִכָלֵ֣ ֵ֣ ִּֽת־יֲַעק ב   ְלָבר  י א  ְך וַיְִהֹ֗ א ַאֵ֣ ב יָָצא   יָצ ֹּ֤ ת יֲַעק ָ֔ ֶ֥ א  י מ  ָ֖ ק ְפנ  יו יְִצָחֵ֣ ו ָאִבֹ֑ ָשֵ֣ יו וְע  א ָאִחָ֔ ֹו ָבָ֖ ידִּֽ  :ִמצ 

ַעש( לא) ים ַגם־הּוא   וַַיֹּ֤ א ַמְטַעִמָ֔ ָ֖ יו וַיָב  ר ְלָאִבֹ֑ אמ  יו וַי ֵ֣ ם ְלָאִבֹ֗ ֹּ֤ יד וְי אַכל  ָאִבי   יָק  ֵ֣ ֹו ִמצ  ר ְבנָ֔ ָ֖ נִי ַבֲעב  ָך ְתָבֲרַכֶ֥ ִּֽ  :נְַפש 

ר( לב) אמ  ֹו וַי ֶ֥ ק לַ֛ יו יְִצָחֶ֥ ָתה ָאִבָ֖ ר ִמי־ָאֹ֑ אמ  ְרָךָ֖  ִבנְָךֶ֥  ֲאִנַ֛י וַי ֹּ֕ ו ְבכ ִּֽ ָשִּֽ  :ע 

ד( לג) ק וַי ֱחַרִ֨ ה ֲחָרָדה   יְִצָחֵ֣ ר ַעד־ְמא ד   ְגד ָלֵ֣ אמ  ֹוא וַי ֹּ֡ פֹּ֡ ּוא ִמִּֽי־א  א ַהָצִּֽד־ַציִד   הֵ֣ ב  י וַיִָ֨ ל ִלִּ֜ ל וָא ַכֶ֥ ם ִמכ ַ֛ ר  ֶ֥ ֹוא ְבט   ָתבָ֖

הּו ֹ֑ ּוְך וֲָאָבֲרכ  ִּֽה ַגם־ָברָ֖  :יְִהי 

עַ ( לד) ָשו   ִכְשמ ֹּ֤ י ע  ֵ֣ ת־ִדְבר  יו א  ק ָאִבָ֔ ה וַיְִצַעֵ֣ ה ְצָעָקָ֔ ה ְגד ָלֶ֥ ד ּוָמָרָ֖ ר ַעד־ְמא ֹ֑ אמ  יו וַי ֵ֣ נִי ְלָאִבָ֔ ֶ֥ נִי ָבֲרכ   :ָאִבִּֽי ַגם־ָאָ֖

ר( לה) אמ  א וַי ֹּ֕ יָך ָבֶ֥ ה ָאִחָ֖ ח ְבִמְרָמֹ֑ ִָּֽך וַיִַקָ֖  :ִבְרָכת 

ר( לו) אמ  א ֲהִכי   וַי ֹּ֡ ֹו ָקָרִ֨ ב ְשמִּ֜ נִי   יֲַעק ֹ֗ ִּֽיְַעְקב   ה ַו ֵ֣ יִם ז  י ַפֲעַמָ֔ ת־ְבכ ָרִתֵ֣ ח א  ֶ֥ה ָלָקָ֔ ה וְִהנ  ח ַעָתָ֖ י ָלַקֵ֣ ר ִבְרָכִתֹ֑  וַי אַמֹּ֕

ְלתָ  י ֲהלא־ָאַצֶ֥  :ְבָרָכִּֽה ִלָ֖
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ַען( לז) ק וַיִַ֨ ר יְִצָחִּ֜ אמ  ו וַי ֵ֣ ָשֹ֗ ן ְלע  ֵ֣ יר ה  יו ְגִבָ֞ יו ָלְך   ַשְמִתֶ֥ ָחֹ֗ ת־ָכל־א  ִתי וְא  ים לֹו   נַָתֹּ֤ ן ַלֲעָבִדָ֔ ש וְָדָגֶ֥ יו וְִתיר ָ֖ ה ְסַמְכִתֹ֑  ּוְלָכֵ֣

ֹוא פָ֔ ה א  ה ָמֶ֥ ָ֖ ֱִּֽעש  ִּֽי א   :ְבִנ

ר( לח) אמ  ו וַי ִ֨ ָשִּ֜ יו ע  ל־ָאִבֹ֗ ה א  ת ַהְִּֽבָרָכִ֨ י ִהִּֽוא־ְלָך   ַאַחֹּ֤ נִי ָאִבָ֔ ֶ֥ נִי ָבֲרכ  י ַגם־ָאָ֖ א ָאִבֹ֑ ו וַיִָשֶ֥ ָשַ֛ ֹו ע  ְִּֽבךְ ק לָ֖  :וַי 

ַען( לט) ק וַַיַ֛ יו יְִצָחֶ֥ ר ָאִבָ֖ אמ  יו וַי ֵ֣ ָלֹ֑ ה א  י ִהנ ָ֞ ֹּ֤ ץ   ִמְשַמנ  ר  ָך יְִהי ֵ֣ה ָהָא  ֹוָשב ָ֔ ל מִּֽ יִם ּוִמַטֶ֥ ָעִּֽל ַהָשַמָ֖  :מ 

ה וְַעל־ַחְרְבָךֵ֣ ( מ) ְחי ָ֔ יָך ִתִּֽ ת־ָאִחָ֖ ד וְא  ר וְָהיָה   ַתֲעב ֹ֑ ֵ֣ יד ַכֲאש  ֹו ּוָפַרְקָתֶ֥  ָתִרָ֔ לָ֖ ל ע  ַעֶ֥ ָך מ  ִּֽ  :ַצּוָאר 

םוַיִ ( מא) ָשו   ְשט ֹּ֤ ב ע  ִּֽת־יֲַעק ָ֔ ה א  ְבָרָכָ֔ ר ַעל־ַהִ֨ ֶ֥ ֹו ֲאש  ֲרכָ֖ יו ב  ר ָאִבֹ֑ אמ  ו וַי ִ֨ ָשִּ֜ ֹו ע  י   יְִקְרבּו   ְבִלבֹ֗ ל יְמ  ב  ֵ֣ י א  ה ָאִבָ֔  וְַאִַּֽהְרָגָ֖

ב ת־יֲַעק ֶ֥  :ָאִחִּֽי א 

ד( מב) ה וַי ַגֵ֣ י ְלִרְבָקָ֔ ֶ֥ ת־ִדְבר  ו א  ָשָ֖ ל ְבָנֵּ֣ה ע  ח ַהָגד ֹ֑ א וִַתְשַלָ֞ ן ְבָנֵּ֣ה ְליֲַעק ב   וִַתְקָרֹּ֤ ר ַהָקָטָ֔ אמ  יו וַת ֵ֣ ָלָ֔ ו ִהנ ה   א  ָשֵ֣ יָך ע   ָאִחָ֔

ם ֶ֥ ִָּֽך ְלָךָ֖  ִמְתנַח   :ְלָהְרג 

ה( מג) י וְַעָתֶ֥ ע ְבִנָ֖ י ְשַמֵ֣ ּום ְבק ִלֹ֑ ן ְבַרח־ְלָךַ֛  וְקָ֧ ל־ָלָבֶ֥ י א  נָה ָאִחָ֖  :ָחָרִּֽ

ֹו וְיַָשְבָתֶ֥ ( מד) ים ִעמָ֖ ים יִָמֵ֣ ד ֲאָחִדֹ֑ ּובאֲ  ַעֶ֥ ר־ָתשָ֖ ת ש   :ָאִחִּֽיָך ֲחַמֶ֥

ּוב( מה) יָך ַעד־שִ֨ ת וְָשַכח   ִמְמָךֹ֗  ַאף־ָאִחִּ֜ ֵ֣ יתָ  א  ר־ָעִשֵ֣ ֹו ֲאש  י לָ֔ יָך וְָשַלְחִתָ֖ ם ּוְלַקְחִתֵ֣ ה ִמָשֹ֑ ל ָלָמֶ֥ ְשַכַ֛ ם א  ָ֖ ֹום ַגם־ְשנ יכ   יֶ֥

ָחִּֽד  :א 

ר( מו) אמ  ק ִרְבָקה   וַת ֹּ֤ ל־יְִצָחָ֔ ְצִתי א  י ַקֵ֣ י ְבַחיַָ֔ ָ֖ ֹות ִמְפנ  ת ְבנֵ֣ ֹ֑ חַ  ח  ֵ֣ ֲעק ב ִאם־לק  ִַ֠ ה י ת ִאָשִ֨ ֹּ֤ ה   ִמְבנִֹּֽות־ח  ל  ֹות ָכא    ִמְבנֵ֣

ץ ר  ָמה ָהָאָ֔ י ָלֶ֥ ִּֽים ִלָ֖  :ַחִי

Alef. 

1.  Melechet Machshevet1 attempts to answer the following: 

a. Why was it necessary for one son to inherit everything and the other to 

essentially be in servitude to him? 

b.  Why does Yitzchak mention to Eisav that he has to live by his sword? 

c.  Why couldn’t Yitzchak tell Eisav absolutely that his dwelling places will also be 

representative of the “fat of the land”?  

2.  According to this commentator’s approach, the הנה in v. 39 would have to be 

understood as presenting a choice to Eisav, i.e., either he can live on land belonging 

to Yaakov, but he must be subservient to him, or (what is stated at the beginning of 

the next verse) he will have to fend for himself by becoming a military person (live by 

the sword) and essentially renounce living on the same land that has been given to 

Yaakov by Yitzchak. 

3.  The commentator would interpret על חרבך תחיה as representing the choice of 

renouncing a portion of the land that has been given to Yaakov, and to set out upon a 

military career where he can conquer other lands for himself.  

Beit.  

                                                           
1
 )3661-3133ר' משה חפץ )מלאכת מחשבת(, איטליה ) 

 ."מחבר ספר "מלאכת מחשבת" על התורה, ריז"ש כינהו "הפילוסוף
(, 9911שנספה במגפה בשנת ת"ס ) הספר נדפס בונציה בשנת ת"ע, ובו כלולים גם דברי תורתו של בנו ר' גרשום

ע"י  נדפס גם כן -וספרו "יד חרוזים: מפתח חרוזים עבריים"  בשירה עסק גרשום בלבד. עשרה-בהיותו בן שבע
ישנם עוד לפחות שני חכמים ששמם משה  .בצירוף הקדמה ובצירוף שיר על תרי"ג מצוות לפי מנין הרמב"ם אביו
 :חפץ

מקהילות סיציליה להשתדל אצל  עשרה-( כיהן כאב"ד בעיר מסינה שבאיטליה ונבחר ע"י שבע9441-האחד )נפטר ב
לנגיד  נתמנה והוא היהודים. המלך נענה לבקשתו, הגזירות בוטלו המלך אלפונסו כדי למנוע גזרות שנגזרו על

 .ךבחצר המל ורופא וליועץ
הגרש"ז מלאדי, תשובותיו בהלכה  בעל קונטרס "הנהגות אדם", מגדולי מתנגדיו של והשני ר' משה חפץ מטשאווס,

  .["נדפסו בספרים "מקור ברוך" ו"יד אהרן
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A hint in Chapter 29 that Yaakov’s subsequent  experience  with Lavan constituted a 

type of punishment for his treatment of Eisav in terms of pilfering his blessing, can be 

found in v. 44-5: 

And tarry with him (Lavan)  a few days, until thy brother's fury turn away; until 

thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast 

done to him; then I will send, and fetch thee from thence; why should I be 

bereaved of you both in one day?'    

While the simple meaning of these verses is that Rivka expects Eisav’s anger to be 

dissipated over time, it is also possible that when he realizes how Lavan treated 

Yaakov in such a difficult manner, he would consider this a punishment to Yaakov 

and forego avenging himself from him in a violent manner when they finally meet at 

the beginning of Parashat VaYishlach 

Gimel.  

According to HaKetav VeHaKabbala, since the term אולי suggests that the person 

about whom it is said wishes that this will actually happen, when applied to 27:12, it 

suggests that Yaakov was so ambivalent about doing what his mother was urging him 

to do, i.e., to trick his father, that he was desirous of being discovered and thereby 

avoid perpetrating this act of Geneivat Da’at on his father, let alone engendering the 

enmity of his brother.  

Daled.  

As suggesting in the answer based upon HaKetav VeHaKabbala regarding the word 

 ,similarly the absence in v. 14 of any indication of alacrity on Yaakov’s part ,אולי

despite the possibility of Eisav returning at any time, suggests that Yaakov would not 

have minded all that much if his ruse had been discovered, either by his father or by 

Eisav, due to his ambivalence about the moral propriety of the actions encouraged by 

Rivka. 

Heh.  

If anything, an adult child should wait on a parent rather than the opposite. 

Therefore HaKetav VeHaKabbala is bothered by Rivka dressing Yaakov in Eisav’s 

clothes, rather than Yaakov doing this himself. However, here might be yet another 

indication of Yaakov’s reluctance to engage in the deception, and therefore his 

mother not only told him what to do, but had to clothe him in a manner that would 

ease his way when trying to obtain the blessing meant for Eisav. 


