
  ל-א, כט פרק בראשית

א( א) שָּׂ יו ַיֲעֹקב ַויִּ ה ַויֵֶּלְך ַרְגלָּׂ נֵּה ַוַיְרא( ב: )ֶקֶדם ְבנֵּי ַאְרצָּׂ ר ְוהִּ ֶדה ְבאֵּ  ַבשָּׂ

נֵּה ם ְוהִּ ה שָּׂ י ְשֹלשָּׂ ים ֹצאן ֶעְדרֵּ ֶליהָּׂ  ֹרְבצִּ י עָּׂ ן כִּ ר מִּ וא ַהְבאֵּ  ַיְשקּו ַההִּ

ים רִּ ֲעדָּׂ ֶאֶבן הָּׂ ה ְוהָּׂ י ַעל ְגֹדלָּׂ ר פִּ ה ְוֶנֶאְספּו( ג: )ַהְבאֵּ מָּׂ ל שָּׂ ים כָּׂ רִּ ֲעדָּׂ ֲללּו הָּׂ  ְוגָּׂ

ֶאֶבן ֶאת ַעל הָּׂ י מֵּ ר פִּ ְשקּו ַהְבאֵּ יבּו ַהֹצאן ֶאת ְוהִּ שִּ ֶאֶבן ֶאת ְוהֵּ י ַעל הָּׂ  פִּ

ר ּה ַהְבאֵּ ְמֹקמָּׂ ֶהם ַוֹיאֶמר( ד: )לִּ ן ַאַחי ַיֲעֹקב לָּׂ ַאיִּ ן ַוֹיאְמרּו ַאֶתם מֵּ רָּׂ חָּׂ  מֵּ

ְחנּו ֶהם ַוֹיאֶמר( ה: )ֲאנָּׂ ן ֶאת ַהְיַדְעֶתם לָּׂ בָּׂ ְענּו ַוֹיאְמרּו נָּׂחֹור ֶבן לָּׂ דָּׂ ( ו: )יָּׂ

ֶהם ַוֹיאֶמר לֹום לָּׂ לֹום ַוֹיאְמרּו לוֹ  ֲהשָּׂ נֵּה שָּׂ ל ְוהִּ חֵּ תוֹ  רָּׂ ָאה בִּ ם בָּׂ ( ז: )ַהֹצאן עִּ

ן ַוֹיאֶמר דֹול ַהיֹום עֹוד הֵּ ת ֹלא גָּׂ ף עֵּ ָאסֵּ ְקֶנה הֵּ : ְרעּו ּוְלכּו ַהֹצאן ַהְשקּו ַהמִּ

ל יֵָּאְספּו ֲאֶשר ַעד נּוַכל ֹלא ַוֹיאְמרּו( ח) ים כָּׂ רִּ ֲעדָּׂ ֲללּו הָּׂ ֶאֶבן  ֶאת ְוגָּׂ ַעל הָּׂ  מֵּ

י ר פִּ ינּו ַהְבאֵּ ְשקִּ ר עֹוֶדנּו( ט: )ַהֹצאן ְוהִּ ם ְמַדבֵּ מָּׂ ל עִּ חֵּ ָאה ְורָּׂ ם בָּׂ  ַהֹצאן עִּ

יהָּׂ  ֲאֶשר י ְלָאבִּ ה כִּ וא ֹרעָּׂ י( י: )הִּ ָאה רַכֲאשֶ  ַוְיהִּ ל ֶאת ַיֲעֹקב רָּׂ חֵּ ן ַבת רָּׂ בָּׂ  לָּׂ

י מוֹ  ֲאחִּ ן ֹצאן ְוֶאת אִּ בָּׂ י לָּׂ מוֹ  ֲאחִּ ַגש אִּ ֶגל ַיֲעֹקב ַויִּ ֶאֶבן ֶאת ַויָּׂ ַעל הָּׂ י מֵּ  פִּ

ר ן ֹצאן ֶאת ַוַיְשקְ  ַהְבאֵּ בָּׂ י לָּׂ מוֹ  ֲאחִּ ַשק( יא: )אִּ ל ַיֲעֹקב ַויִּ חֵּ א ְלרָּׂ שָּׂ  ֹקלוֹ  ֶאת ַויִּ

ל ַיֲעֹקב ַוַיגֵּד( יב: )ַויְֵּבךְ  חֵּ י ְלרָּׂ י כִּ יהָּׂ  ֲאחִּ י הּוא ָאבִּ ה ֶבן ְוכִּ ְבקָּׂ ץ הּוא רִּ רָּׂ  ַותָּׂ

יהָּׂ  ַוַתגֵּד י( יג: )ְלָאבִּ ְשֹמעַ  ַוְיהִּ ן כִּ בָּׂ ַמע ֶאת לָּׂ ץ ֲאֹחתוֹ  ֶבן ַיֲעֹקב שֵּ רָּׂ אתוֹ  ַויָּׂ ְקרָּׂ  לִּ

הּו לוֹ  ַוְיַנֶשק לוֹ  ַוְיַחֶבק יאֵּ יתוֹ  ֶאל ַוְיבִּ ר בֵּ ן ַוְיַספֵּ בָּׂ ת ְללָּׂ ל אֵּ ים  כָּׂ רִּ  ַהְדבָּׂ

ֶלה אֵּ ן לוֹ  ַוֹיאֶמר( יד: )הָּׂ בָּׂ י ַאְך לָּׂ י ַעְצמִּ רִּ ה ּוְבשָּׂ תָּׂ מוֹ  ַויֵֶּשב אָּׂ ים ֹחֶדש עִּ : יָּׂמִּ

ן ַוֹיאֶמר( טו) בָּׂ י ְלַיֲעֹקב לָּׂ י ֲהכִּ ה ָאחִּ י ַאתָּׂ נָּׂם ַוֲעַבְדַתנִּ ה חִּ ידָּׂ י ַהגִּ  ַמה לִּ



ן( טז: )ַמְשכְֻּרֶתָך בָּׂ נֹות יְשתֵּ  ּוְללָּׂ ם בָּׂ ה שֵּ ם לֵָּאה ַהְגֹדלָּׂ ה ְושֵּ ל ַהְקַטנָּׂ חֵּ ( יז: )רָּׂ

י ינֵּ ל ַרכֹות לֵָּאה ְועֵּ חֵּ ה ְורָּׂ ְיתָּׂ יַפת ֹתַאר ְיַפת הָּׂ  ַיֲעֹקב ַוֶיֱאַהב( יח: )ַמְרֶאה וִּ

ל ֶאת חֵּ ְדָך ַוֹיאֶמר רָּׂ ים ֶשַבע ֶאֱעבָּׂ נִּ ל שָּׂ חֵּ ְתָך ְברָּׂ ה בִּ ן ַוֹיאֶמר( יט: )ַהְקַטנָּׂ בָּׂ  לָּׂ

י טֹוב תִּ ּה תִּ ְך ֹאתָּׂ י לָּׂ תִּ תִּ ּה מִּ יש ֹאתָּׂ ר ְלאִּ ה ַאחֵּ י ְשבָּׂ דִּ מָּׂ  ַיֲעֹקב ַוַיֲעֹבד( כ: )עִּ

ל חֵּ ים ֶשַבע ְברָּׂ נִּ ְהיּו שָּׂ יו ַויִּ ינָּׂ ים ְבעֵּ ים ְכיָּׂמִּ דִּ תוֹ  ֲאחָּׂ ּה ְבַאֲהבָּׂ  ַוֹיאֶמר( כא: )ֹאתָּׂ

ן ֶאל ַיֲעֹקב בָּׂ ה לָּׂ בָּׂ י ֶאת הָּׂ ְשתִּ י אִּ ְלאּו כִּ י מָּׂ ֶליהָּׂ  ְוָאבֹוָאה יָּׂמָּׂ  ַוֶיֱאֹסף( כב: )אֵּ

ן בָּׂ ל ֶאת לָּׂ י כָּׂ קֹום ַאְנשֵּ ְשֶתה ַוַיַעש ַהמָּׂ י( כג: )מִּ ֶעֶרב ַוְיהִּ ַקח בָּׂ  לֵָּאה ֶאת ַויִּ

תוֹ  א בִּ בֵּ ּה ַויָּׂ יו ֹאתָּׂ לָּׂ ֹבא אֵּ ֶליהָּׂ  ַויָּׂ ן( כד: )אֵּ תֵּ ן ַויִּ בָּׂ ּה לָּׂ ה ֶאת לָּׂ ְלפָּׂ תוֹ  זִּ ְפחָּׂ  שִּ

תוֹ  ְללֵָּאה ה בִּ ְפחָּׂ י( כה: )שִּ נֵּה ַבֹבֶקר ַוְיהִּ וא ְוהִּ ן ֶאל ַוֹיאֶמר לֵָּאה הִּ בָּׂ  ַמה לָּׂ

יתָּׂ  ֹזאת שִּ י עָּׂ ל ֲהֹלא לִּ חֵּ י ְברָּׂ ַבְדתִּ ְך עָּׂ מָּׂ ה עִּ מָּׂ י ְולָּׂ נִּ יתָּׂ מִּ ן ַוֹיאֶמר( כו: )רִּ בָּׂ  ֹלא לָּׂ

ֶשה ן יֵּעָּׂ נּו כֵּ ְמקֹומֵּ ת בִּ תֵּ ה לָּׂ ירָּׂ י ַהְצעִּ ְפנֵּ ה לִּ ירָּׂ א( כז: )ַהְבכִּ עַ  ַמלֵּ  ֹזאת ְשבֻּ

ה ְתנָּׂ ה ֹזאת ֶאת ַגם ְלָך ְונִּ י ַתֲעֹבד ֲאֶשר ַבֲעֹבדָּׂ דִּ מָּׂ ים ֶשַבע עֹוד עִּ נִּ רֹות שָּׂ : ֲאחֵּ

ן ַיֲעֹקב ַוַיַעש( כח) א כֵּ עַ  ַוְיַמלֵּ ֶתן ֹזאת ְשבֻּ ל ֶאת לוֹ  ַויִּ חֵּ תוֹ  רָּׂ ה לוֹ  בִּ שָּׂ : ְלאִּ

ן( כט) תֵּ ן ַויִּ בָּׂ ל לָּׂ חֵּ תוֹ  ְלרָּׂ ה ֶאת בִּ ְלהָּׂ תוֹ  בִּ ְפחָּׂ ּה שִּ ה לָּׂ ְפחָּׂ ֹבא( ל: )ְלשִּ  ֶאל ַגם ַויָּׂ

ל חֵּ ל ֶאת ַגם ַוֶיֱאַהב רָּׂ חֵּ לֵָּאה רָּׂ מוֹ  ַוַיֲעֹבד מִּ ים ֶשַבע עֹוד עִּ נִּ רֹות שָּׂ  :ֲאחֵּ


