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מעשי אבות

יצחק אבינו

תולדות יצחק בן אברהם 
פרשת תולדות

כג דר 
כו

ם  ק ֶבן־ַאְבָרָה֑ ְצָח֖ ת יִ ֶלה ּתֹוְלֹד֥ ְוֵא֛
ק׃ ְצָחֽ יד ֶאת־יִ ם הֹוִל֥ ַאְבָרָה֖

לידת בני יצחק ורבקה

בקחתו את רבקה

ה  ים ָשָנ֔ ְצָח֙ק ֶבן־ַאְרָבִע֣ י יִ ַוְיִה֤
ה  ְבָק֗ ְבַקְחּ֣תֹו ֶאת־רִ

ם  ן ֲאָר֑ י ִמַפַד֖ ֲאַרִמ֔ ַבת־ְבתּוֵא֙ל ָהֽ
י  ן ָהֲאַרִמ֖ ֲא֛חֹות ָלָב֥

ה׃ ֥לֹו ְלִאָשֽ

ויעתר יצחק וייעתר לו

יֹהָו֙ה  ק ַלֽ ְצָח֤ ר יִ ַוֶיְעַּת֨
ַכח ִאְשּ֔תֹו  ְלֹנ֣

וא  ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ִכ֥
ה  ֶתר לֹו֙ ְיֹהָו֔ ַוֵיָע֤

ה ִאְשּֽתֹו׃ ְבְָק֥ ַהר רִ ַוַּת֖
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ויתרצצו הבנים ויאמר יי

ּה  ְצ֤צּו ַהָבִני֙ם ְבִקְרָב֔ ַוִיְתֹרֽ
אֶמר  ַוֹּת֣

ִכי  ה ָאֹנ֑ ָמה ֶז֖ ן ָל֥ ִאם־ֵכ֔

ה׃ ֽ ש ֶאת־ְיֹהוָ ֶלְך ִלְדֹר֥ ַוֵּת֖

ּה  ה ָל֗ אֶמר ְיֹהָו֜ ַוֹי֨

דּו  ָפֵר֑ ְך יִ יִ ים ִמֵמַע֖ ּוְשֵנ֣י ְלֻאִמ֔ ְך    ֙ם ְבִבְטֵנ֔ ְשֵנ֤י גֹויִ
יר׃ ד ָצִעֽ ב ַיֲעֹב֥ ְוַר֖ ץ    ֱאָמ֔ ם ֶיֽ ּוְלֹא֙ם ִמְלֹא֣

לידת הבנים ושמותיהם

ֶדת  יָה ָלֶל֑ ַוִיְמְל֥אּו ָיֶמ֖
ּה׃ ם ְבִבְטָנֽ ה תֹוִמ֖ ְוִהֵנ֥

י  אשֹון֙ ַאְדמֹוִנ֔ א ָהרִ ַוֵיֵצ֤
ר  ֶרת ֵשָע֑ ֻכ֖לֹו ְכַאֶד֣

ַוִיְקְר֥אּו ְש֖מֹו 

ו׃ ֵעָשֽ

יו  א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ְוַאֽ
ו  ב ֵעָש֔ ֶז֙ת ַבֲעְֵק֣ ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙

א ְש֖מֹו  ַוִיְקָר֥

ב  ַיֲעֹק֑
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ם׃ ֶדת ֹאָתֽ ים ָשָנ֖ה ְבֶל֥ ק ֶבן־ִשִש֥ ְצָח֛ ְויִ

ון

ויגדלו הנערים

ויגדלו הנערים

ים  ֔ ִֽיְגְדלּו֙ ַהְנָערִ ֽ וַ
ו  י ֵעָש֗ ַוְיִה֣

ד  יִ ַע ַצ֖ יש ֹיֵד֥ ִא֛
ה  יש ָשֶד֑ ִא֣

ְוַיֲעֹק֙ב 
ם  יש ָּת֔ ִא֣

ים׃ ב ֹאָהִלֽ ֹיֵש֖

ו  ק ֶאת־ֵעָש֖ ְצָח֛ ב יִ ַוֶיֱאַה֥
יו  ד ְבִפ֑ יִ ִכי־ַצ֣

ב׃ ת־ַיֲעֹקֽ ֶבת ֶאֽ ה ֹאֶה֥ ְבְָק֖ ְורִ

ון
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מכירת הבכורה

עשו בא ומבקש האדום

יד  ֑ ב ָנזִ ֶֽזד ַיֲעֹק֖ ַוָי֥
ה  ו ִמן־ַהָשֶד֖ א ֵעָש֛ ַוָיֹב֥

ֽף׃ ְו֥הּוא ָעֵיֽ

ב  ל־ַיֲעֹק֗ ו ֶאֽ אֶמר ֵעָש֜ ַוֹי֨

ה  ם ָהָאֹד֙ם ַהֶז֔ ִני ָנ֙א ִמן־ָהָאֹד֤ ַהְלִעיֵט֤
ִכי  י ָעֵי֖֖ף ָאֹנ֑ ִכ֥

א־ְש֖מֹו ֱאֽדֹום׃ ן ָקָרֽ ַעל־ֵכ֥

יעקב דורש את הבכורה ועשו עונה

ב  אֶמר ַיֲעֹק֑ ַוֹי֖

י׃ ְתָ֖ך ִלֽ ה ַכּ֛יֹום ֶאת־ְבֹכָרֽ ִמְכָר֥

ו אֶמר ֵעָש֔ ַוֹי֣

ְך ָל֑מּות  י הֹוֵל֖ ִהֵנ֛ה ָאֹנִכ֥
ה׃ י ְבֹכָרֽ ה ִל֖ ְוָלָמה־ֶז֥

יעקב דורש שבועה

ב  אֶמר ַיֲעֹק֗ ַוֹי֣

ְבָעה ִלי֙ ַכּ֔יֹום  ִהָש֤
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ע ֑לֹו  ַוִיָשַב֖

ב׃ ר ֶאת־ְבֹכָר֖תֹו ְלַיֲעֹקֽ ַוִיְמֹכ֥

יעקב נותן לעשיו לאכול

ו  ן ְלֵעָש֗ ב ָנַת֣ ְוַיֲעֹק֞
ֶחם  ֶל֚

ים  יד ֲעָדִש֔ ֣ ּוְנזִ

אַכל  ַוֹי֣
ְשְּת  ַוֵי֔
ַוָיׇֽ֖קם 
ְך  ַוֵיַל֑

ה׃ ו ֶאת־ַהְבֹכָרֽ ֶבז ֵעָש֖ ֥ ַויִ
ון
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יצחק בארץ פלשתים
כופרר 
כז

וילך יצחק לגרר

ויהי רעב בארץ וילך יצחק גררה

ֶרץ  י ָרָע֙ב ָבָא֔ ַוְיִה֤
א֔שֹון  ב ָהרִ ִמְלַב֙ד ָהָרָע֣

ם  י ַאְבָרָה֑ ר ָהָי֖ה ִביֵמ֣ ֲאֶש֥
ק  ְצָח֛ ַוֵיֶ֧לְך יִ

ים  ֶלְך־ְפִלְשִּת֖ ֶלְך ֶמֽ ֶאל־ֲאִביֶמ֥
ָרה׃ ְגָרֽ

וירא יי ליצחק: אל תרד מצרימה

ה  א ֵאָליו֙ ְיֹהָו֔ ַוֵיָר֤
אֶמר  ַוֹי֖

ְיָמה  ד ִמְצָר֑ ַאל־ֵתֵר֣
יָך׃ ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ ֶרץ ֲאֶש֖ ן ָבָא֔ ְשֹכ֣

את  ֶרץ ַהֹז֔ ּ֚גּור ָבָא֣
ָך  ְהֶי֥ה ִעְמָ֖ך ַוֲאָבְרֶכ֑ ְוֶאֽ

ל  ת ָהֵא֔ ֲאָרֹצ֣ י־ְלָ֣ך ּֽוְלַזְרֲעָ֗ך ֶאֵתן֙ ֶאת־ׇכל־ָהֽ ִכֽ
ה  ֹמִתי֙ ֶאת־ַהְשֻבָע֔ ֽ ַוֲהֲקִ

יָך׃ ם ָאִבֽ ְעִתי ְלַאְבָרָה֥ ר ִנְשַב֖ ֲאֶש֥
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ם  יִ י ַהָשַמ֔ ת־ַזְרֲעָ֙ך ְככֹוְכֵב֣ י ֶאֽ ְוִהְרֵביִת֤
ל  ת ָהֵא֑ ת ׇכל־ָהֲאָרֹצ֖ י ְלַזְרֲעָ֔ך ֵא֥ ְוָנַתִת֣

ֶרץ׃ י ָהָאֽ ל ּגֹוֵי֥ ְוִהְתָבְר֣כּו ְבַזְרֲעָ֔ך ֹכ֖

י  ם ְבֹקִל֑ ע ַאְבָרָה֖ ֶקב ֲאֶשר־ָשַמ֥ ֵע֕
י  ַוִּיְשֹמ֙ר ִמְשַמְרִת֔

י  ִמְצֺוַת֖
י  ֻחּקֹוַת֥
י׃ ְותֹוֹרָתֽ

וישב יצחק בגרר

ר׃ ק ִבְגָרֽ ְצָח֖ ַוֵיֶ֥שב יִ

ון
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אבימלך ורבקה

אחותי היא

י ַהָמקֹו֙ם ְלִאְשּ֔תֹו  ִֽיְשֲא֞לּו ַאְנֵש֤ ֽ וַ
אֶמר  ַוֹי֖

וא  ִתי ִה֑ ֲאֹח֣

ר  י ָיֵר֙א ֵלאֹמ֣ ִכ֤

י  ִאְשִת֔

ה  ְבָק֔ י ַהָמקֹו֙ם ַעל־רִ ִני ַאְנֵש֤ ַהְרֻג֜ ֶפן־ַיֽ
וא׃ ה ִהֽ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ִכֽ

וישקף אבימלך

ים  ְרכּו־֥לֹו ָש֙ם ַהָיִמ֔ י ָאֽ י ִכ֣ ַוְיִה֗
ַח֑לֹון  ד ַהֽ ים ְבַע֖ ֶלְך ְפִלְשִּת֔ ֶלְ֙ך ֶמ֣ ף ֲאִביֶמ֙ ַוַיְשֵק֗

ְרא  ַוַי֗
ה ִאְשּֽתֹו׃ ְבְָק֥ ת רִ ק ֵא֖ ְצָח֙ק ְמַצֵח֔ ְוִהֵנ֤ה יִ

ויקרא אבימלך ליצחק

ק  ְצָח֗ ֶלְך ְליִ א ֲאִביֶמ֜ ַוִיְקָר֨
אֶמ֙ר  ֹ֙ ַוי

וא  ְך ִהֵנ֤ה ִאְשְתָ֙ך ִה֔ ַא֣
וא  ִתי ִה֑ ְרָת ֲאֹח֣ יְך ָאַמ֖ ְוֵא֥
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ק  ְצָח֔ אֶמר ֵאָליו֙ יִ ַוֹי֤

ְרִתי  י ָאַמ֔ ִכ֣

יָה׃ ֶפן־ָא֖מּות ָעֶלֽ

ֶלְך  אֶמר ֲאִביֶמ֔ ַוֹי֣

נּו  יָת ָל֑ את ָעִש֣ ַמה־ֹז֖
ָך  ד ָהָע֙ם ֶאת־ִאְשֶת֔ ב ַאַח֤ ט ָשַכ֞ ְמַע֠ ִכ֠

ם׃ ינּו ָאָשֽ ְוֵהֵבאָת֥ ָעֵל֖

ציווי אבימלך לעמו: הנוגע באיש הזה 

ר  ם ֵלאֹמ֑ ֶלְך ֶאת־ׇכל־ָהָע֖ ו ֲאִביֶמ֔ ַוְיַצ֣

ה ּוְבִאְש֖תֹו  יש ַהֶז֛ ַע ָבִא֥ ַהֹנֵג֜
ת׃ ֥מֹות יּוָמֽ

ון
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הצלחת יצחק וקנאת פלשתים

ברכת יצחק

וא ֶרץ ַהִה֔ ְצָח֙ק ָבָא֣ ע יִ ַוִיְזַר֤
ים ֑ ה ְשָערִ וא ֵמָא֣ ה ַהִה֖ א ַבָשָנ֥ ַוִיְמָצ֛

ה׃ ֽ הּו ְיֹהוָ ְֽיָבְרֵכ֖ ֽ וַ

יש  ל ָהִא֑ ַוִיְגַד֖
ל  ַוֵיֶ֤לְך ָהלֹוְ֙ך ְוָגֵד֔
ד׃ ל ְמֹאֽ י־ָגַד֖ ד ִכֽ ַע֥

ְֽיִהי־֤לֹו  ֽ וַ
ִמְקֵנה־ֹצאן֙ 

ר  ּוִמְקֵנ֣ה ָבָק֔
ה  ה ַרָב֑ ַוֲעֻבָד֖

קנאת פלשתים וסתימת הבארות

ים׃ ַוְיַקְנ֥אּו ֹא֖תֹו ְפִלְשִּתֽ

ת  ְוׇכל־ַהְבֵאֹר֗
יו  י ָאִב֔ ְפרּו֙ ַעְבֵד֣ ר ָחֽ ֲאֶש֤

יו  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ ִביֵמ֖
ים  ִסְּת֣מּום ְפִלְשִּת֔

ר׃ ַוְיַמְל֖אּום ָעָפֽ
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אבימלך ליצחק: לך מעמנו

ק  ְצָח֑ ֶלְך ֶאל־יִ אֶמר ֲאִביֶמ֖ ַוֹי֥

נּו  ִעָמ֔ ְך ֵמֽ ֵל֚
ד׃ נּו ְמֹאֽ ְמָת ִמֶמ֖ י־ָעַצ֥ ִכֽ

יצחק בנחל גרר

ק ְצָח֑ ם יִ ַוֵיֶ֥לְך ִמָש֖
ר  ַחל־ְגָר֖ ַחן ְבַנֽ ֥ ַויִ

ם׃ ַוֵיֶ֥שב ָשֽ

ון

הבארות

וישב ויחפר את הבארות

ק  ְצָח֜ ׇשב יִ ַוָי֨
ם  יִ ת ַהַמ֗ ר׀ ֶאת־ְבֵאֹר֣ ַוַיְחֹפ֣

יו  ם ָאִב֔ ְפרּו֙ ִביֵמי֙ ַאְבָרָה֣ ר ָחֽ ֲאֶש֤
ם  י ֣מֹות ַאְבָרָה֑ ים ַאֲחֵר֖ ַוְיַסְּת֣מּום ְפִלְשִּת֔

א ָלֶהן֙ ֵש֔מֹות  ַוִיְקָר֤
יו׃ ן ָאִבֽ א ָלֶה֖ ת ֲאֶשר־ָקָר֥ ַכֵשֹמ֕

ויחפרו בנחל וימצאו באר ויקראו שמו עשק

ַחל  ק ַבָנ֑ ְצָח֖ י־יִ ַוַיְחְפ֥רּו ַעְבֵדֽ
ים׃ ֽ ם ַחיִ יִ ר ַמ֥ ם ְבֵא֖ ְמְצאּו־ָש֔ ַוִי֨
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ק  ְצָח֛ י יִ ר ִעם־ֹרֵע֥ י ְגָר֗ יבּו ֹרֵע֣ ֜ ַוָירִ
ר  ֵלאֹמ֖

ם  יִ נּו ַהָמ֑ ָל֣

ם־ַהְבֵא֙ר  א ֵשֽ ַוִיְקָר֤

ֶשק  ֵע֔

ְתַעְש֖קּו ִעֽמֹו׃ י ִהֽ ִכ֥

שטנה

ֶרת  ר ַאֶח֔ ַֽיְחְפרּו֙ ְבֵא֣ ֽ וַ
יָה  יבּו ַגם־ָעֶל֑ ֖ ַוָירִ

ּה  א ְשָמ֖ ַוִיְקָר֥

ה׃ ִשְטָנֽ

ויעתק משם ויחפר באר ויקרא שמה רחובות

ם  ק ִמָש֗ ַוַיְעֵּת֣
ֶרת  ר ַאֶח֔ ַוַיְחֹפ֙ר ְבֵא֣

יָה  א ָר֖בּו ָעֶל֑ ְוֹל֥
א ְשָמּ֙ה  ַוִיְקָר֤

ְרֹח֔בֹות 

אֶמר  ַוֹי֗

נּו  ה ָל֖ ֛ יב ְיֹהוָ ה ִהְרִח֧ י־ַעָת֞ ִכֽ
ֶרץ׃ ינּו ָבָאֽ ֥ ּוָפרִ

ון
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בבאר שבע

ויעל באר שבע

ַבע׃ ר ָשֽ ם ְבֵא֥ ַעל ִמָש֖ ַוַי֥

וירא אליו יי

ְיָלה ַה֔הּוא  יו ְיֹהָו֙ה ַבַל֣ א ֵאָל֤ ַוֵיָר֨
אֶמר  ַוֹי֕

יָך  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ י ֱאֹלֵה֖ ָאֹנִכ֕
ִכי  י־ִאְתָ֣ך ָאֹנ֔ ַאל־ִתיָר֙א ִכֽ

ת־ַזְרֲעָ֔ך  י ֶאֽ יָ֙ך ְוִהְרֵביִת֣ ַרְכִת֙ ּוֵבֽ
י׃ ֽ ם ַעְבדִ ַבֲע֖בּור ַאְבָרָה֥

מזבח ואהל יצחק

ַח  ם ִמְזֵב֗ ֶבן ָש֣ ֧ ַויִ
ה  ם ְיֹהָו֔ ַוִיְקָר֙א ְבֵש֣

ם ׇאֳה֑לֹו  ַוֶיט־ָש֖

באר בבאר שבע

ר׃ ק ְבֵאֽ ְצָח֖ ם ַעְבֵדי־יִ ַוִיְכרּו־ָש֥

ון
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ברית בין אבימלך ליצחק

אבימלך הלך אליו מגרר

ר  יו ִמְגָר֑ ְך ֵאָל֖ ֶלְך ָהַל֥ ַוֲאִביֶמ֕
הּו  ֵרֵע֔ ַוֲאֻחַז֙ת ֵמֽ

ל ַשר־ְצָבֽאֹו׃ ּוִפיֹכ֖

יצחק: מדוע באתם

ק ְצָח֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם יִ ַוֹי֤

י  ם ֵאָל֑ ַמ֖דּוַע ָבאֶת֣
י  ם ֹאִת֔ ְוַאֶת֙ם ְשֵנאֶת֣
ם׃ ַוְתַשְל֖חּוִני ֵמִאְתֶכֽ

אבימלך: נכרתה ברית

ַוֹיאְמ֗רּו 

֣ה ׀ ִעָמְך֒  י־ָהָי֣ה ְיֹהוָ ינּ֮ו ִכֽ ָר֣אֹו ָרִא֘
אֶמר  ַוֹנ֗

ינּו  ה ֵבינֹוֵת֖ א ָאָל֛ י ָנ֥ ְתִה֨
ֵביֵנ֣ינּו ּוֵביֶנָ֑֖ך 

ְך׃ ית ִעָמֽ ֖ ה ְברִ ְוִנְכְרָת֥
ה  נּו ָרָע֗ ה ִעָמ֜ ִאם־ַתֲעֵש֨
ֲע֔נּוָך  א ְנַגֽ ַכֲאֶש֙ר ֹל֣

ינּו ִעְמָ֙ך ַרק־֔טֹוב ר ָעִש֤ ְוַכֲאֶש֨
ֲחָ֖ך ְבָש֑לֹום  ַוְנַשֵלֽ

ה׃ ֽ ה ְב֥רּוְך ְיֹהוָ ה ַעָת֖ ַאָת֥
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משתה ושבועה

ה  ַוַיַ֤עש ָלֶה֙ם ִמְשֶּת֔
ַוֹיאְכ֖לּו ַוִיְשּֽתּו׃

ֶקר  ימּו ַבֹב֔ ַוַיְשִכ֣
יו יש ְלָאִח֑ ַוִיָשְב֖עּו ִא֣

ק  ְצָח֔ ם יִ ַוְיַשְלֵח֣
ַוֵיְל֥כּו ֵמִאּ֖תֹו ְבָשֽלֹום׃

ון

באר שבע ושם עיר באר שבע

י׀ ַב֣יֹום ַה֗הּוא  ַוְיִה֣
ק  ְצָח֔ י יִ אּו֙ ַעְבֵד֣ ַוָיֹב֙

דּו ֔לֹו  ֣ ַוַיגִ
רּו  ר ָחָפ֑ ר ֲאֶש֣ ַעל־ֹא֥דֹות ַהְבֵא֖

אְמרּו ֖לֹו  ַוֹי֥

ם׃ יִ אנּו ָמֽ ָמָצ֥

ּה  א ֹאָת֖ ַוִיְקָר֥

ה  ִשְבָע֑

ן ֵשם־ָהִעי֙ר  ַעל־ֵכ֤
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ַבע  ר ֶש֔ ְבֵא֣

ה׃ ד ַה֥יֹום ַהֶזֽ ַע֖
ון
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נשות עשיו
לא

ה  ים ָשָנ֔ י ֵעָשו֙ ֶבן־ַאְרָבִע֣ ַוְיִה֤
ח ִאָש֙ה  ַוִיַק֤

י  ִחִּת֑ י ַהֽ ֖ ית ַבת־ְבֵארִ ֔ ֶאת־ְיהּודִ
י׃ ִחִּתֽ ת ַבת־ֵאיֹ֖לן ַהֽ ְשַמ֔ ְוֶאת־ָב֣

ה׃ ְבְָקֽ ק ּוְלרִ ְצָח֖ ַרת ֑רּוַח ְליִ ַוִּתְהֶי֖יןָ ֹמ֣

ון
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ברכות יצחק
לב

כזפרר 
כד דר 

ק  ְצָח֔ ן יִ י־ָזְֵק֣ ְֽיִהי֙ ִכֽ ֽ וַ
ת  יו ֵמְרֹא֑ יןָ ֵעיָנ֖ ַוִּתְכֶה֥

ויקרא יצחק לעשיו

ל  ו׀ ְב֣נֹו ַהָגֹד֗ א ֶאת־ֵעָש֣ ַוִיְקָר֞
אֶמר ֵאָליו֙  ַוֹי֤

י  ְבִנ֔

יו  אֶמר ֵאָל֖ ַוֹי֥

ִני׃ ִהֵנֽ

אֶמר  ַוֹי֕

ְנִתי  ִהֵנה־ָנ֖א ָזֲַק֑
י׃ ְעִתי ֥יֹום מֹוִתֽ א ָיַד֖ ֹל֥

ְוַעָת֙ה ָשא־ָנ֣א 

יָך  ֵכֶל֔
ֶתְלְיָ֖ך 

ָך  ְוַקְשֶת֑

ה  ְוֵצ֙א ַהָשֶד֔
ד׃ יִ י ָצֽ ְו֥צּוָדה ִל֖

ים  י ַמְטַעִמ֜ ַוֲעֵשה־ִל֨
ְבִתי  ר ָאַה֛ ַכֲאֶש֥
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י  יָאה ִל֖ ְוָהִב֥
ָלה  ְוֹאֵכ֑

ֶרם ָאֽמּות׃ י ְבֶט֥ ַבֲע֛בּור ְתָבֶרְכָ֥ך ַנְפִש֖

ורבקה אמרה אל יעקב

ַעת  ה ֹשַמ֔ ְבְָק֣ ְורִ
ו ְב֑נו ק ֶאל־ֵעָש֖ ְצָח֔ ר יִ ְבַדֵב֣

ה  ַוֵיֶ֤לְך ֵעָשו֙ ַהָשֶד֔
יא׃ ד ְלָהִבֽ יִ ָל֥צּוד ַצ֖

ר  ב ְבָנּ֖ה ֵלאֹמ֑ ה ֶאל־ַיֲעֹק֥ ְמָר֔ ְבָק֙ה ָאֽ ְורִ

יָך  ְעִתי֙ ֶאת־ָאִב֔ ִהֵנ֤ה ָשַמ֙
ר׃ יָך ֵלאֹמֽ ו ָאִח֖ ר ֶאל־ֵעָש֥ ְמַדֵב֛

ד  יִ י ַצ֛ יָאה ִל֥ ָהִב֨
ים  י ַמְטַעִמ֖ ַוֲעֵשה־ִל֥

ָלה ְוֹאֵכ֑
ה  ֖ י ְיֹהוָ ה ִלְפֵנ֥ ַוֲאָבֶרְכָכ֛

י׃ י מֹוִתֽ ִלְפֵנ֥

י  ע ְבֹקִל֑ י ְשַמ֣ ֖ ה ְבנִ ְוַעָת֥
ְך׃ ה ֹאָתֽ י ְמַצָּו֥ ֖ ר ֲאנִ ַלֲאֶש֥

אן  ֶלְך־ָנ֙א ֶאל־ַהֹצ֔
ם  י ִמָש֗ ח־ִל֣ ְוֲַקֽ

ים  ים ֹטִב֑ ֖ י ִעזִ ְשֵנ֛י ְּגָדֵי֥
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יָך  ים ְלָאִב֖ ם ַמְטַעִמ֛ ה ֹאָת֧ ֱעֶש֨ ְוֶאֽ
ב׃ ר ָאֵהֽ ַכֲאֶש֥

ל  יָך ְוָאָכ֑ ְוֵהֵבאָת֥ ְלָאִב֖
י מֹוֽתֹו׃ ר ְיָבֶרְכָ֖ך ִלְפֵנ֥ ר ֲאֶש֥ ַבֲעֻב֛

ה ִא֑מֹו  ְבְָק֖ ב ֶאל־רִ אֶמר ַיֲעֹק֔ ַוֹי֣

ר  יש ָשִע֔ ו ָאִחי֙ ִא֣ ן ֵעָש֤ ֵה֣
ק׃ יש ָחָלֽ י ִא֥ ְוָאֹנִכ֖

י  ִני֙ ָאִב֔ י ְיֻמֵש֙ אּוַל֤
ַע  יו ִכְמַתְעֵת֑ יִתי ְבֵעיָנ֖ ֥ ְוָהיִ

ה׃ א ְבָרָכֽ ה ְוֹל֥ י ְקָלָל֖ י ָעַל֛ ְוֵהֵבאִת֥

אֶמר לֹו֙ ִא֔מֹו  ַוֹּת֤

י  ֑ י ִקְלָלְתָ֖ך ְבנִ ָעַל֥
י  ע ְבֹקִל֖ ְך ְשַמ֥ ַא֛

י׃ ח־ִלֽ ְך ַקֽ ְוֵל֥

א ְלִא֑מֹו  ח ַוָיֵב֖ ֶלְ֙ך ַוִיַק֔ ַוֵי֙
ים  ַעש ִאמֹו֙ ַמְטַעִמ֔ ַוַּת֤
יו׃ ב ָאִבֽ ר ָאֵה֥ ַכֲאֶש֖

ת  ו ְבָנּ֤ה ַהָגֹד֙ל ַהֲחֻמֹד֔ י ֵעָש֜ ה ֶאת־ִבְגֵד֨ ְבָק֠ ֠ ח רִ ַוִּתַק֣
ת  יִ ּה ַבָב֑ ר ִאָּת֖ ֲאֶש֥
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ן׃ ּה ַהָקָטֽ ב ְבָנ֥ ת־ַיֲעֹק֖ ש ֶאֽ ַוַּתְלֵב֥
ים  ֔ ִעזִ ת ֹעֹר֙ת ְגָדֵי֣י ָהֽ ְוֵא֗
יו  יָשה ַעל־ָיָד֑ ִהְלִב֖

יו׃ ת ַצָּואָרֽ ל ֶחְלְַק֥ ְוַע֖

ן  ַוִּתֵּת֧
ים  ֶאת־ַהַמְטַעִמ֛

ֶחם  ְוֶאת־ַהֶל֖
ָתה  ר ָעָש֑ ֲאֶש֣

ּה׃ ב ְבָנֽ ְבַי֖ד ַיֲעֹק֥

ויבא יעקב אל יצחק

יו  א ֶאל־ָאִב֖ ַוָיֹב֥

יצחק ויעקב: מי אתה בני

אֶמר  ַוֹי֣

י  ָאִב֑

אֶמר  ַוֹי֣

ִני  ִהֶנ֔
י׃ ֽ ה ְבנִ י ַאָת֖ ִמ֥

יו  ב ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ַיֲעֹק֜ ַוֹי֨

ָך  ו ְבֹכֶר֔ ָאֹנִכי֙ ֵעָש֣
י  ְרָת ֵאָל֑ ַב֖ ר דִ יִתי ַכֲאֶש֥ ָעִש֕

ה  ֽקּום־ָנ֣א ְשָב֗
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י  ֔ ְוׇאְכָל֙ה ִמֵצידִ
ָך׃ ִני ַנְפֶשֽ ַבֲע֖בּור ְתָבְרַכ֥

יצחק לבנו: מה זה מהר למצא

ְצָח֙ק ֶאל־ְב֔נֹו  אֶמר יִ ַוֹי֤

י  ֑ א ְבנִ ְרָת ִלְמֹצ֖ ה ִמַה֥ ַמה־ֶז֛

אֶמר  ַוֹי֕

י׃ יָך ְלָפָנֽ ה ֱאֹלֶה֖ ֥ ה ְיֹהוָ י ִהְקָר֛ ִכ֥

יצחק ליעקב: גשה נא ואמשך

ב  ל־ַיֲעֹק֔ ְצָח֙ק ֶאֽ אֶמר יִ ַוֹי֤

י  ֑ ְשָ֖ך ְבנִ א ַוֲאֻמֽ ְּגָשה־ָנ֥
ו  י ֵעָש֖ ֥ ה ֶז֛ה ְבנִ ַאָת֥ ַהֽ

א׃ ִאם־ֹלֽ

יו  ק ָאִב֖ ְצָח֥ ב ֶאל־יִ ש ַיֲעֹק֛ ַוִיַג֧
הּו  ַוְיֻמֵש֑
אֶמר  ַוֹי֗

ב  ַהֹּק֙ל ֣קֹול ַיֲעֹק֔
ו׃ י ֵעָשֽ ם ְיֵד֥ יִ ְוַהָּיַד֖

א ִהִכי֔רֹו  ְוֹל֣
יו  ו ָאִח֖ י ֵעָש֥ יו ִכיֵד֛ י־ָה֣יּו ָיָד֗ ִכֽ

ת  ְשִעֹר֑
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הּו׃ ְֽיָבְרֵכֽ ֽ וַ

אֶמר  ַוֹי֕

ו  י ֵעָש֑ ֣ ה ֶז֖ה ְבנִ ַאָת֥

אֶמר  ַוֹי֖

ִני׃ ָאֽ

אֶמר  ַוֹי֗

י  יד ְבִנ֔ ְכָל֙ה ִמֵצ֣ ָשה ִלי֙ ְוֹאֽ ֤ ַהּגִ
י  ֶרְכָ֖ך ַנְפִש֑ ַען ְתָבֽ ְלַמ֥

ַוַיֶגש־לֹו֙ 
ל  ַוֹיאַכ֔

ן  ֽיִ ַוָיֵ֧בא ֦לֹו ַי֖
ְשְּת׃ ַוֵיֽ

יו  ק ָאִב֑ ְצָח֣ יו יִ אֶמר ֵאָל֖ ַוֹי֥

א  ְּגָשה־ָנ֥
י  ּוְשָקה־ִל֖

י׃ ֽ ְבנִ

ַוִיַג֙ש 
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ַוִיַשק־֔לֹו

יו יַח ְבָגָד֖ ַוָיַֽ֛רח ֶאת־ֵר֥

הּו  ְֽיָבְרֵכ֑ ֽ וַ

אֶמר  ַוֹי֗

ה  יַח ָשֶד֔ י ְכֵר֣ יַח ְבִנ֔ ְרֵא֙ה ֵר֣
ה׃ ֽ ר ֵבְר֖כֹו ְיֹהוָ ֲאֶש֥

כה דר 

ים  ֶתן־ְלָ֙ך ָהֱאֹלִה֔ ֽ ְויִ
ֶרץ  י ָהָא֑ ּוִמְשַמֵנ֖ ם    יִ ִמַט֙ל ַהָשַמ֔

ש׃ ֖ן ְוִתיֹרֽ ב ָדָג֖ ְוֹר֥

ים  ְשַתֲח֤וּו ְלָ֙ך ְלֻאִמ֔ ֽ ְויִ ים    ַעְב֣דּוָך ַעִמ֗ ַיֽ
ָך  ְשַתֲח֥וּו ְלָ֖ך ְבֵנ֣י ִאֶמ֑ ְויִ יָך    ֤ה ְגִבי֙ר ְלַאֶח֔ ֱהוֵ

יָך ָבֽרּוְך׃ ּֽוְמָבְרֶכ֖ יָך ָא֔רּור    ֹאְרֶר֣

ועשו בא ויבא לאביו

ת־ַיֲעֹק֒ב  ְך ֶאֽ ְצָח֮ק ְלָבֵר֣ ה יִ ר ִכָל֣ י ַכֲאֶש֨ ַוְיִה֗
יו  ק ָאִב֑ ְצָח֣ ת ְפֵנ֖י יִ ב ֵמֵא֥ א ָיָצ֙א ַיֲעֹק֔ ְך ָיֹצ֤ י ַא֣ ַוְיִה֗

א ִמֵציֽדֹו׃ יו ָב֖ ו ָאִח֔ ְוֵעָש֣

ים  ַוַיַ֤עש ַגם־הּו֙א ַמְטַעִמ֔
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יו  א ְלָאִב֑ ַוָיֵב֖

מי אתה בני

יו  אֶמר ְלָאִב֗ ַוֹי֣

יד ְב֔נֹו  ם ָאִבי֙ ְוֹיאַכ֙ל ִמֵצ֣ ָיֲֻק֤
ָך׃ ִני ַנְפֶשֽ ר ְתָבְרַכ֥ ַבֲעֻב֖

יו  ק ָאִב֖ ְצָח֥ אֶמר ֛לֹו יִ ַוֹי֥

ָתה  ִמי־ָא֑

אֶמר  ַוֹי֕

ו׃ ְרָ֖ך ֵעָשֽ י ִבְנָ֥ך ְבֹכֽ ֛ ֲאנִ

ויחרד יצחק

ה ַעד־ְמֹא֒ד  ק ֲחָרָד֮ה ְגֹדָל֣ ְצָח֣ ד יִ ַוֶיֱחַר֨
אֶמר  ַוֹי֡

י  ֵבא ִל֜ ֩ד ַוָּי֨ יִ ד־ַצ֩ י־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהָצֽ ִמֽ
ֶרם ָת֖בֹוא  ל ְבֶט֥ ל ִמֹכ֛ ָוֹאַכ֥

הּו ָוֲאָבְרֵכ֑
ה׃ ְהֶיֽ ַּגם־ָב֖רּוְך יִ

ויצעק עשו

יו י ָאִב֔ ְבֵר֣ ַע ֵעָשו֙ ֶאת־דִ ִכְשֹמ֤
ד  ה ַעד־ְמֹא֑ ה ּוָמָר֖ ה ְגֹדָל֥ ק ְצָעָק֔ ַוִיְצַע֣

יו  אֶמר ְלָאִב֔ ַוֹי֣
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י׃ ִני ָאִבֽ ִני ַגם־ָא֖ ָבְרֵכ֥

אֶמר  ַוֹי֕

ה  יָך ְבִמְרָמ֑ א ָאִח֖ ָב֥
ָך׃ ח ִבְרָכֶתֽ ַוִּיַּק֖

אֶמר  ַוֹי֡

ב  א ְש֜מֹו ַיֲעֹק֗ ֲהִכ֩י ָקָר֨
ם  יִ ִני֙ ֶז֣ה ַפֲעַמ֔ ַּ֖יְעְקֵב֙ ֽ וַ

ח  י ָלָק֔ ֶאת־ְבֹכָרִת֣
י  ח ִבְרָכִת֑ ה ָלֲַק֣ ה ַעָת֖ ְוִהֵנ֥

ר  ַוֹיאַמ֕

ה׃ י ְבָרָכֽ ְלָת ִל֖ ֲהֹלא־ָאַצ֥

ו  אֶמר ְלֵעָש֗ ק ַוֹי֣ ְצָח֜ ַען יִ ַוַי֨

יו ָלְ֙ך  יר ַשְמִת֥ ן ְּגִב֞ ֵה֣
ים  ֔ ִתי לֹו֙ ַלֲעָבדִ יו ָנַת֤ ְוֶאת־ׇכל־ֶאָח֗

יו  ש ְסַמְכִת֑ ֖ן ְוִתיֹר֖ ְוָדָג֥
י׃ ֽ ה ְבנִ ֱעֶש֖ ה ֶאֽ ה ֵא֔פֹוא ָמ֥ ּוְלָכ֣

יו  ו ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ֵעָש֜ ַוֹי֨
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י  וא־ְלָ֙ך ָאִב֔ ת ִהֽ ה ַאַח֤ ְבָרָכ֨ ַהֽ
י  ִני ָאִב֑ ִני ַגם־ָא֖ ָבְרֵכ֥

ְבְך׃ ו ֹק֖לֹו ַוֵיֽ א ֵעָש֛ ַוִיָש֥

יו  אֶמר ֵאָל֑ יו ַוֹי֣ ק ָאִב֖ ְצָח֥ ַוַיַ֛ען יִ

ל׃ ם ֵמָעֽ יִ ל ַהָשַמ֖ ּוִמַט֥ ָך    ְהֶי֣ה ֽמֹוָשֶב֔ ֶר֙ץ יִ י ָהָא֙ ה ִמְשַמֵנ֤ ִהֵנ֞
ה  ְחֶי֔ ְוַעל־ַחְרְבָ֣ך ִתֽ
ד  יָך ַתֲעֹב֑ ְוֶאת־ָאִח֖
יד  ֔ ר ָתרִ ְוָהָי֙ה ַכֲאֶש֣

ָך׃ ל ַצָּואֶרֽ ּוָפַרְקָת֥ ֻע֖לֹו ֵמַע֥

ון
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שנאת עשיו ובריחת יעקב

שנאת עשיו ליעקב

ב  ת־ַיֲעֹק֔ ם ֵעָשו֙ ֶאֽ ַוִיְשֹט֤
יו  ר ֵבְר֖כֹו ָאִב֑ ה ֲאֶש֥ ל־ַהְבָרָכ֔ ַע֨

ו ְבִל֗בֹו  אֶמר ֵעָש֜ ַוֹי֨

י  ֶבל ָאִב֔ ְקְרבּו֙ ְיֵמי֙ ֵא֣ יִ
י׃ ב ָאִחֽ ה ֶאת־ַיֲעֹק֥ ַהְרָג֖ ְוַאֽ

ה  ְבָק֔ ד ְלרִ ַוֻיַג֣
ל  ו ְבָנּ֣ה ַהָגֹד֑ י ֵעָש֖ ְבֵר֥ ֶאת־דִ

ח  ַוִּתְשַל֞
ן  א ְלַיֲעֹק֙ב ְבָנּ֣ה ַהָקָט֔ ַוִּתְקָר֤

ותאמר רבקה ליעקב

יו  אֶמר ֵאָל֔ ַוֹּת֣

ָ֖ך׃ ם ְלָ֖ך ְלׇהְרֶגֽ יָך ִמְתַנֵח֥ ו ָאִח֔ ִהֵנ֙ה ֵעָש֣

י  ע ְבֹקִל֑ י ְשַמ֣ ֖ ה ְבנִ ְוַעָת֥
ָנה׃ י ָחָרֽ ן ָאִח֖ ְו֧קּום ְבַרח־ְלָ֛ך ֶאל־ָלָב֥

ים  ֑ ים ֲאָחדִ ְוָיַשְבָת֥ ִע֖מֹו ָיִמ֣

יָך׃ ת ָאִחֽ ד ֲאֶשר־ָת֖שּוב ֲחַמ֥ ַע֥
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יָך ִמְמָ֗ך  ַעד־֨שּוב ַאף־ָאִח֜
יָת ֔לֹו  ת ֲאֶשר־ָעִש֣ ְוָשַכ֙ח ֵא֣
ם  יָך ִמָש֑ י ּוְלַקְחִת֣ ְוָשַלְחִת֖

ד׃ ם ֥יֹום ֶאָחֽ ל ַּגם־ְשֵניֶכ֖ ה ֶאְשַכ֛ ָלָמ֥

ותאמר רבקה אל יצחק

ק  ְצָח֔ ְבָק֙ה ֶאל־יִ אֶמר רִ ַוֹּת֤

ת  י ִמְפֵנ֖י ְב֣נֹות ֵח֑ ְצִתי ְבַחַּי֔ ַק֣
ֶרץ  ֶל֙ה ִמְב֣נֹות ָהָא֔ ת ָכֵא֙ ה ִמְבֽנֹות־ֵח֤ ב ִאָש֨ ֲעֹק֠ ַח ַי֠ ִאם־ֹלֲֵק֣

ים׃ ֽ י ַחּיִ ָמה ִל֖ ָל֥

ציווי יצחק ליעקב

כחפרר 

ֶרְך ֹא֑תֹו  ב ַוְיָב֣ ל־ַיֲעֹק֖ ק ֶאֽ ְצָח֛ א יִ ַוִיְקָר֥
אֶמר ֔לֹו  הּו֙ ַוֹי֣ ַוְיַצֵּו֙

ַען׃ ה ִמְב֥נֹות ְכָנֽ ח ִאָש֖ א־ִתַּק֥ ֹלֽ

ם  ה ֲאָר֔ ָנֽ ֥קּום ֵלְ֙ך ַפֶד֣
ָך  י ִאֶמ֑ ל ֲאִב֣ יָתה ְבתּוֵא֖ ֵב֥

ה  ְוַקח־ְלָ֤ך ִמָש֙ם ִאָש֔
ָך׃ י ִאֶמֽ ן ֲאִח֥ ִמְב֥נֹות ָלָב֖

ְתָ֔ך  ְך ֹאֽ ל ַשַדי֙ ְיָבֵר֣ ְוֵא֤
ָך  ְוַיְפְרָ֖ך ְוַיְרֶב֑
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ים׃ ל ַעִמֽ יָת ִלְקַה֥ ֖ ְוָהיִ

ם  ת ַאְבָרָה֔ ֶתן־ְלָ֙ך ֶאת־ִבְרַכ֣ ֽ ְויִ
ְך  ְלָ֖ך ּוְלַזְרֲעָ֣ך ִאָת֑

יָך  ֶרץ ְמֻגֶר֔ ְשְתָ֙ך ֶאת־ֶא֣ ְלרִ
ם׃ ים ְלַאְבָרָהֽ ן ֱאֹלִה֖ ֲאֶשר־ָנַת֥

וילך יעקב פדנה ארם

ב  ת־ַיֲעֹק֔ ְצָח֙ק ֶאֽ ח יִ ַוִיְשַל֤
ם  ה ֲאָר֑ ָנֽ ַוֵיֶ֖לְך ַפֶד֣

ן  ֶאל־ָלָב֤
י  ֲאַרִמ֔ ֶבן־ְבתּוֵא֙ל ָהֽ

ה  ְבָק֔ י רִ ֲאִח֣
ו׃ ב ְוֵעָשֽ ם ַיֲעֹק֖ ֵא֥

ון

נישואי עשיו ובת ישמעאל

ת־ַיֲעֹק֒ב  ְצָח֮ק ֶאֽ ְך יִ י־ֵבַר֣ ו ִכֽ ַוַיְֽ֣רא ֵעָש֗
ם  ה ֲאָר֔ ָנֽ ח ֹאתֹו֙ ַפֶד֣ ְוִשַל֤
ה  ם ִאָש֑ ַחת־֥לֹו ִמָש֖ ָלְַקֽ

ְבָבְר֣כֹו ֹא֔תֹו 
ר  ו ָעָליו֙ ֵלאֹמ֔ ַוְיַצ֤
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ַען׃ ה ִמְב֥נֹות ְכָנֽ ח ִאָש֖ א־ִתַּק֥ ֹלֽ

ון

יו ְוֶאל־ִא֑מֹו  ב ֶאל־ָאִב֖ ע ַיֲעֹק֔ ַוִיְשַמ֣
ם׃ ה ֲאָרֽ ָנֽ ַוֵיֶ֖לְך ַפֶד֥

ון

ו ַוַיְֽ֣רא ֵעָש֔
ַען  י ָר֖עֹות ְב֣נֹות ְכָנ֑ ִכ֥

יו׃ ק ָאִבֽ ְצָח֥ ְבֵעיֵנ֖י יִ

אל  ְשָמֵע֑ ו ֶאל־יִ ַוֵיֶ֥לְך ֵעָש֖
ת׀  ת־ָמֲחַל֣ ח ֶאֽ ַוִיַק֡
אל  ְשָמֵע֨ ַבת־יִ

ם  ֶבן־ַאְבָרָה֜
ֲא֧חֹות ְנָב֛יֹות 

ה׃ יו ֥לֹו ְלִאָשֽ ַעל־ָנָש֖

ון


