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ָפָניו, ֶאל ד ים לְׁ ָאכִּ לְׁ ֲעֹקב מַּ לַּח יַּ שְׁ יִּ ָצה -וַּ יו, ַארְׁ ִעירֵעָשו ָאחִּ ֵדה ֱאדֹום.שֵׂ ו ֹאָתם,  ה  , שְׁ צַּ יְׁ וַּ

י לְׁ  רּון, לַּאֹדנִּ ם  ֵעָשו:ֵלאֹמר, ֹכה ֹתאמְׁ ֲעֹקב, עִּ ָך יַּ דְׁ בְׁ ר, עַּ ד-ֹכה ָאמַּ ר עַּ י, ָוֵאחַּ תִּ רְׁ  ו    ָעָתה.-ָלָבן גַּ

י הִּ יְׁ ֹצא-וַּ מְׁ י, לִּ יד לַּאֹדנִּ גִּ הַּ ָחה לְׁ לְׁ ָחה; ָוֶאשְׁ פְׁ שִּ ֶעֶבד וְׁ ֲחמֹור, ֹצאן וְׁ י שֹור וַּ ֵעיֶניָך.-לִּ  ז                 ֵחן בְׁ

ים, ֶאל ָאכִּ לְׁ מַּ בּו, הַּ ָישֻׁ ֲעֹקב,-וַּ יָך, ֶאל-ָבאנּו ֶאל  ֵלאֹמר: יַּ ְך ְוַגםֵעָשו, -ָאחִּ  ִלְקָראְתָך ֹהלֵׂ

אוֹת-ְוַאְרַבע ֵיֶצר לֹו; ח  .ִעּמוֹ  ִאיׁש מֵׂ ֹאד, וַּ ֲעֹקב מְׁ יָרא יַּ יִּ ץ ֶאת וַּ חַּ יַּ ֶאת-ָהָעם ֲאֶשר-וַּ תֹו, וְׁ ֹצאן -אִּ הַּ

ֶאת ים-וְׁ לִּ מַּ גְׁ הַּ ָבָקר וְׁ ֲחנֹות.-הַּ ֵני מַּ שְׁ ם ט לִּ ֹיאֶמר, אִּ ֲחֶנה-ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל-וַּ מַּ ָכהּו הַּ הִּ ת וְׁ ָהָיה -ָהַאחַּ וְׁ

ֲחֶנה מַּ ֵליָטה. הַּ פְׁ ָאר, לִּ שְׁ נִּ ֲעֹקב, אֱ  י  הַּ ֹיאֶמר, יַּ ָרָהם, ֵוא-וַּ י ַאבְׁ ָחק:-ֹלֵהי ָאבִּ צְׁ י יִּ  'ה ֹלֵהי ָאבִּ

ָך תְׁ דְׁ מֹולַּ ָך ּולְׁ צְׁ ַארְׁ י, שּוב לְׁ ָמְך.-ָהֹאֵמר ֵאלַּ יָבה עִּ ֵאיטִּ כֹ  יא וְׁ י מִּ תִּ ָכלָקֹטנְׁ ים, ּומִּ ֲחָסדִּ -ל הַּ

יָת, ֶאת ֶדָך:-ָהֱאֶמת, ֲאֶשר ָעשִּ בְׁ י ֶאת  עַּ תִּ רְׁ י, ָעבַּ לִּ קְׁ מַּ י בְׁ ֵני -כִּ שְׁ י, לִּ יתִּ ָתה ָהיִּ עַּ ֶזה, וְׁ ֵדן הַּ רְׁ יַּ הַּ

ֲחנֹות. יַּד ֵעָשו: יב מַּ י, מִּ יַּד ָאחִּ י ָנא מִּ יֵלנִּ צִּ י  הַּ י, ֹאתוֹ -כִּ י, אֵ -ֶפן-ָיֵרא ָאֹנכִּ נִּ כַּ הִּ לָיבֹוא וְׁ -ם עַּ

ים.  י ֶאת יגָבנִּ תִּ מְׁ שַּ ָמְך; וְׁ יב עִּ ָת, ֵהיֵטב ֵאיטִּ רְׁ ָתה ָאמַּ אַּ ָים, ֲאֶשר ֹלא-וְׁ חֹול הַּ ֲעָך כְׁ רְׁ ָסֵפר -זַּ יִּ

ןַוָיֶלן ָׁשם, ַבַלְיָלה ַההּוא יד  ֵמֹרב. ח מִּ קַּ יִּ ָידֹו, -; וַּ ָבא בְׁ יו.-ִמְנָחההַּ ֵעָשו ָאחִּ ם,  טו  לְׁ יִּ ים ָמאתַּ זִּ עִּ

ָישִּ  ים.ּותְׁ רִּ ים ֶעשְׁ ֵאילִּ ם, וְׁ יִּ ים ָמאתַּ ֵחלִּ ים, רְׁ רִּ ים;  טז ים ֶעשְׁ ֹלשִּ ֵניֶהם, שְׁ יקֹות ּובְׁ ים ֵמינִּ לִּ מַּ גְׁ

ם ֲעָשָרה. ָירִּ עְׁ ים, וַּ רִּ ים ֲעָשָרה, ֲאֹתֹנת ֶעשְׁ ים, ּוָפרִּ ָבעִּ יַּד יז ָפרֹות ַארְׁ ֵתן, בְׁ יִּ ֲעָבָדיו, ֵעֶדר ֵעֶדר, -וַּ

ֹיאֶמר ֶאל דֹו; וַּ בַּ ימּו, ֵבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר.ֲעָבדָ -לְׁ ח ָתשִּ ֶרוַּ ָפנַּי, וְׁ רּו לְׁ בְׁ ו ֶאת יח  יו, עִּ צַּ יְׁ אשֹון, -וַּ ָהרִּ

י ֵלאֹמר: מִּ ָך ֵלאֹמר, לְׁ ֵאלְׁ י, ּושְׁ ָך ֵעָשו ָאחִּ ָגשְׁ פְׁ י יִּ ָאָנה תֵ -כִּ ָתה וְׁ ָפֶניָך.אַּ י ֵאֶלה לְׁ מִּ                  ֵלְך, ּולְׁ

יַּ  יט ָך לְׁ דְׁ בְׁ עַּ ָת, לְׁ רְׁ ָאמַּ ֵנה גַּם ִמְנָחה-ֲעֹקבוְׁ הִּ ֵעָשו; וְׁ י לְׁ לּוָחה, לַּאֹדנִּ וא שְׁ ו  כ  הּוא, ַאֲחֵרינּו.-הִּ צַּ יְׁ וַּ

י-גַּם ֶאת ֵשנִּ י, גַּם ֶאת-, גַּם ֶאתהַּ ישִּ לִּ שְׁ ים ֵלאֹמר:-ָכל-הַּ ים, ַאֲחֵרי ָהֲעָדרִּ כִּ ֹהלְׁ ֶזה   הַּ ָדָבר הַּ כַּ

רּון בְׁ דַּ ֲאֶכם ֹאתֹו.-ֶאל תְׁ ֹמצַּ ֶתםוַּ  כא ֵעָשו, בְׁ רְׁ ֲעֹקב, ַאֲחֵרינּו:-ֲאמַּ ָך יַּ דְׁ בְׁ ֵנה עַּ י גַּם הִּ ר -כִּ ָאמַּ

ָרה פְׁ ַאֲחֵרי ַבִּמְנָחהָפָניו,  ֲאכַּ ָפָני, וְׁ ֹהֶלֶכת לְׁ ָשא ָפָני.-הַּ י יִּ ֶאה ָפָניו, אּולַּ ֲעֹבר  כב ֵכן ֶארְׁ תַּ , ַהִּמְנָחהוַּ

ל ֲחֶנה, ַההּוא-ְוהּוא ָלן ַבַלְיָלהָפָניו; -עַּ מַּ ח ֶאתוַּ  כג .בַּ קַּ יִּ ָלה הּוא, וַּ יְׁ לַּ ֶאת-ָיָקם בַּ ֵתי ָנָשיו וְׁ ֵתי -שְׁ שְׁ

ֶאת ֹחָתיו, וְׁ פְׁ ֹבק.-שִּ ר יַּ ֲעבַּ ֲעֹבר, ֵאת מַּ יַּ ָלָדיו; וַּ ד ָעָשר, יְׁ ָקֵחם כד ַאחַּ יִּ ֵרם ֶאת-וַּ ֲעבִּ יַּ ֲעֵבר, -וַּ יַּ ל; וַּ ָנחַּ הַּ

ֵיָאבֵ  כה לֹו.-ֲאֶשר-ֶאת דֹו; וַּ בַּ ֲעֹקב, לְׁ ָּוֵתר יַּ יִּ ר.וַּ ָשחַּ ד ֲעלֹות הַּ מֹו, עַּ יש עִּ י ֹלא ָיֹכל לֹו,  כו ק אִּ א, כִּ רְׁ יַּ וַּ

ף כַּ ע, בְׁ גַּ יִּ ף-וַּ ע כַּ ֵתקַּ ֵרכֹו; וַּ מֹו.-יְׁ קֹו עִּ ֵהָאבְׁ ֲעֹקב, בְׁ ֹיאֶמר  כז ֶיֶרְך יַּ ר; וַּ ָשחַּ י ָעָלה הַּ י, כִּ ֵחנִּ לְׁ ֹיאֶמר שַּ וַּ

ם י אִּ ֵלֲחָך, כִּ י.-ֹלא ֲאשַּ ָתנִּ כְׁ יֹ  כח ֵברַּ הוַּ ֲעֹקב-אֶמר ֵאָליו, מַּ ֹיאֶמר, יַּ ֶמָך; וַּ ֲעֹקב  כט           .שְׁ ֹיאֶמר ֹלא יַּ וַּ

ָך מְׁ ם-ֵיָאֵמר עֹוד שִּ י אִּ י-כִּ ָרֵאל: כִּ שְׁ יתָ -יִּ ם ָשרִּ ם-אֱ -עִּ עִּ ים וְׁ ים-ֹלהִּ תּוָכל ֲאָנשִּ ֲעֹקב,  ל .וַּ ַאל יַּ שְׁ יִּ וַּ

ֹיאֶמר יָדה וַּ גִּ ֹיאֶמר, -הַּ ֶמָך, וַּ ָבֶרְך ֹאתֹו, ָשם.ָנא שְׁ יְׁ י; וַּ מִּ שְׁ ַאל לִּ שְׁ ֲעֹקב  לא    ָלָמה ֶזה תִּ ָרא יַּ קְׁ יִּ וַּ

יֵאל: נִּ ָמקֹום, פְׁ י ֵשם הַּ י אֱ -כִּ יתִּ ים ֶאל-ָראִּ ים ָפנִּ י.-ֹלהִּ שִּ ָנֵצל נַּפְׁ תִּ ים, וַּ ח לב           ָפנִּ רַּ זְׁ יִּ לֹו -וַּ

ר ֶאת ֲאֶשר ָעבַּ ֶשֶמש, כַּ הּוא ֹצלֵ -הַּ נּוֵאל; וְׁ לפְׁ , עַּ ֵרכֹו.-עַּ ל לג יְׁ ֵני-ֵכן ֹלא-עַּ לּו בְׁ ָרֵאל ֶאת-ֹיאכְׁ שְׁ -יִּ

ל ָנֶשה, ֲאֶשר עַּ יד הַּ ף-גִּ כַּ ע בְׁ י ָנגַּ ֶזה: כִּ יֹום הַּ ד, הַּ ָיֵרְך, עַּ ף הַּ ָנֶשה.-כַּ יד הַּ גִּ ֲעֹקב, בְׁ ָשא א ֶיֶרְך יַּ יִּ  וַּ

מֹו, ַארְׁ  עִּ ֵנה ֵעָשו ָבא, וְׁ הִּ א וְׁ יַּרְׁ ֲעֹקב ֵעיָניו, וַּ ישיַּ ע ֵמאֹות אִּ ץ ֶאתבַּ יַּחַּ ל-; וַּ ים, עַּ ָלדִּ יְׁ ל-הַּ עַּ -ֵלָאה וְׁ

ָפחֹות. שְׁ ֵתי הַּ ל, שְׁ עַּ ָיֶשם ֶאת ב ָרֵחל, וְׁ ֶאת-וַּ ָפחֹות וְׁ שְׁ ֶאת-הַּ אֹשָנה; וְׁ ֵדיֶהן, רִּ לְׁ יָלֶדיָה -יַּ ֵלָאה וִּ

ֶאת ים, וְׁ ֶאת-ַאֲחֹרנִּ ים.-ָרֵחל וְׁ ֵניֶהם;  ג  יֹוֵסף ַאֲחֹרנִּ פְׁ ר לִּ הּוא, ָעבַּ חּווְׁ תַּ שְׁ יִּ ים,  וַּ ָעמִּ ע פְׁ ָצה ֶשבַּ ַארְׁ

ד ד-עַּ תֹו עַּ שְׁ יו.-גִּ ל ד  ָאחִּ ֹפל עַּ יִּ ֵקהּו, וַּ בְׁ חַּ יְׁ ָראתֹו וַּ קְׁ ָיָרץ ֵעָשו לִּ כּו.-וַּ בְׁ יִּ ָשֵקהּו; וַּ יִּ ָּואָרו וַּ ָשא ֶאת ה צַּ יִּ -וַּ

א ֶאת רְׁ יַּ ֶאת-ֵעיָניו, וַּ ים וְׁ ָנשִּ ים-הַּ ָלדִּ יְׁ יהַּ ֹיאֶמר, מִּ ר ֵאֶלה-, וַּ ֹיאמַּ ים, ֲאֶשר-ָלְך; וַּ ָלדִּ יְׁ ן אֱ -הַּ ים -ָחנַּ ֹלהִּ

ֶדָך.-ֶאת בְׁ ֲחֶויןָ. ו  עַּ תַּ שְׁ תִּ ֵדיֶהן, וַּ לְׁ יַּ ָפחֹות ֵהָנה וְׁ שְׁ ןָ הַּ שְׁ גַּ תִּ ם ז           וַּ ש גַּ גַּ תִּ ֲחוּו; -וַּ תַּ שְׁ יִּ יָלֶדיָה, וַּ ֵלָאה וִּ

ָרֵחל ש יֹוֵסף וְׁ גַּ ר, נִּ ַאחַּ ֲחוּו.-וְׁ תַּ שְׁ יִּ ָך ָכל ח  וַּ י לְׁ ֹיאֶמר, מִּ ֲחֶנה-וַּ מַּ ֹיאֶמר,  הַּ י; וַּ תִּ ֶזה ֲאֶשר ָפָגשְׁ הַּ

ֹצא מְׁ י.-לִּ ֵעיֵני ֲאֹדנִּ ֹיאֶמר ֵעָשו, ֶיש ט ֵחן בְׁ ָך ֲאֶשר-וַּ י לְׁ הִּ י, יְׁ י ָרב; ָאחִּ ֲעֹקב, ַאל י  ָלְך.-לִּ ֹיאֶמר יַּ ָנא -וַּ

ם ָת -אִּ חְׁ ָלקַּ ֵעיֶניָך, וְׁ י ֵחן בְׁ י:ִמְנָחִתיָנא ָמָצאתִּ ָידִּ ל  , מִּ י עַּ ֵני אֱ -כִּ ֹאת פְׁ רְׁ י ָפֶניָך, כִּ יתִּ ים-ֵכן ָראִּ -ֹלהִּ

י. ֵצנִּ רְׁ תִּ ח יא וַּ י אֲ -ָנא ֶאת-קַּ ָכתִּ רְׁ יבִּ ָבאת ָלְך, כִּ י    -ֶשר הֻׁ נִּ נַּ י ֶיש-אֱ חַּ כִּ ים וְׁ י-ֹלהִּ ר-לִּ צַּ פְׁ יִּ בֹו, -ֹכל; וַּ

ָקח. יִּ ֶנגְׁ  יב וַּ ָכה, לְׁ ֵאלְׁ ֵנֵלָכה; וְׁ ָעה וְׁ סְׁ ֹיאֶמר, נִּ י יג ֶדָך.וַּ י ֹיֵדעַּ כִּ ֹיאֶמר ֵאָליו, ֲאֹדנִּ ים, -וַּ כִּ ים רַּ ָלדִּ יְׁ הַּ

ָפקּום יֹום ֶאָחד, ָוֵמתּו ָכל ָבָקר, ָעלֹות ָעָלי; ּודְׁ הַּ ֹצאן וְׁ הַּ ֹצאן.-וְׁ ֲעָבר יד הַּ י -יַּ ֲאנִּ דֹו; וַּ בְׁ ֵני עַּ פְׁ י, לִּ ָנא ֲאֹדנִּ

י,  טִּ אִּ ָנֲהָלה לְׁ ָלאָכה ֲאֶשרֶאתְׁ מְׁ ֶרֶגל הַּ י -לְׁ ָפנַּ ד ֲאֶשרלְׁ ים עַּ ָלדִּ יְׁ ֶרֶגל הַּ י -ָאֹבא ֶאל-ּולְׁ ִעיָרהֲאֹדנִּ  טו שֵׂ

ֹיאֶמר ָצאִאִתי ֲאֶׁשר ָהָעם-ִמן ִעְּמָך ָנא-ַאִציָגה-ֵעָשו וַּ ֹיאֶמר ָלָמה ֶזה, ֶאמְׁ י.-; וַּ ֵעיֵני ֲאֹדנִּ  טז ֵחן בְׁ

כֹו,  רְׁ דַּ הּוא ֵעָשו לְׁ יֹום הַּ ָיָשב בַּ ִעיָרהוַּ ֲעֹקב נָ  יז .שֵׂ יַּ ֹכת, וְׁ ֵנהּו ָעָשה סֻׁ קְׁ מִּ ת; ּולְׁ ֶבן לֹו ָביִּ יִּ ֹכָתה, וַּ ע סֻׁ סַּ

ל כֹות-ֵכן ָקָרא ֵשם-עַּ ָמקֹום סֻׁ    .הַּ
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