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  לג-א, לב פרק בראשית

ם( א) כֵּ ֶקר ָלָבן ַוַישְׁ ק ַבבֹּ ַנשֵּ ָבָניו ַויְׁ ָתיו לְׁ נוֹּ ִלבְׁ ָבֶרְך וְׁ ֶהם ַויְׁ  ַויֵֶּלְך ֶאתְׁ

מוֹּ  ָלָבן ַוָיָשב קֹּ ב( ב: )ִלמְׁ ַיֲעקֹּ כוֹּ  ָהַלְך וְׁ ַדרְׁ עּו לְׁ גְׁ י בוֹּ  ַוִיפְׁ ֲאכֵּ  ַמלְׁ

אֶמר( ג: )ֱאֹלִהים ב ַויֹּ ָרא ֶזה ֱאֹלִהים ַמֲחנֵּה ָרָאם ַכֲאֶשר ַיֲעקֹּ ם ַוִיקְׁ  שֵּ

ם ַלח( ד) וישלח פרשת פ: ַמֲחָנִים ַההּוא ַהָמקוֹּ ב ַוִישְׁ ָאִכים ַיֲעקֹּ  ַמלְׁ

ָפָניו ָשו ֶאל לְׁ ָצה ָאִחיו עֵּ ִעיר ַארְׁ ה שֵּ דֵּ ם שְׁ ַצו( ה: )ֱאדוֹּ ָתם ַויְׁ  אֹּ

ר ה לֵּאמֹּ רּון כֹּ אמְׁ ִני תֹּ ָשו ַלאדֹּ עֵּ ה לְׁ ָך ָאַמר כֹּ דְׁ ב ַעבְׁ ִתי ָלָבן ִעם ַיֲעקֹּ  ַגרְׁ

ַחר ִהי( ו: )ָעָתה ַעד ָואֵּ ר ִלי ַויְׁ ר שוֹּ אן ַוֲחמוֹּ ֶעֶבד צֹּ ָחה וְׁ ִשפְׁ  וְׁ

ָחה לְׁ ַהִגיד ָוֶאשְׁ ִני לְׁ א ַלאדֹּ צֹּ ן ִלמְׁ יֶניָך חֵּ עֵּ בּו( ז: )בְׁ ָאִכים ַוָישֻׁ  ֶאל ַהַמלְׁ

ב ר ַיֲעקֹּ ָשו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ָבאנּו לֵּאמֹּ ַגם עֵּ ְך וְׁ לֵּ ָך הֹּ ָראתְׁ ַבע ִלקְׁ ַארְׁ  וְׁ

ת אוֹּ ב ַוִייָרא( ח: )ִעמוֹּ  ִאיש מֵּ ד ַיֲעקֹּ אֹּ  ָהָעם ֶאת ַוַיַחץ לוֹּ  ַויֵֶּצר מְׁ

ֶאת ִאתוֹּ  ֲאֶשר אן וְׁ ֶאת ַהצֹּ ַמִלים ַהָבָקר  וְׁ ַהגְׁ י וְׁ נֵּ ת ִלשְׁ ( ט: )ַמֲחנוֹּ

אֶמר א ִאם ַויֹּ ָשו ָיבוֹּ ִהָכהּו ָהַאַחת ַהַמֲחֶנה ֶאל עֵּ ָהָיה וְׁ  ַהַמֲחֶנה וְׁ

ָאר יָטה ַהִנשְׁ לֵּ אֶמר( י: )ִלפְׁ ב ַויֹּ י ַיֲעקֹּ ָרָהם ָאִבי ֱאֹלהֵּ י ַאבְׁ אֹלהֵּ  ָאִבי וֵּ

ָחק ר' ה ִיצְׁ מֵּ ַלי ָהאֹּ ָך שּוב אֵּ צְׁ ַארְׁ ָך לְׁ תְׁ ַלדְׁ מוֹּ יִטיָבה ּולְׁ אֵּ ( יא: )ִעָמְך וְׁ

ִתי נְׁ ל ָקטֹּ ֶדָך ֶאת ָעִשיתָ  ֲאֶשר ָהֱאֶמת ּוִמָכל ַהֲחָסִדים ִמכֹּ  ִכי ַעבְׁ

ִלי ַמקְׁ ִתי בְׁ ן ֶאת ָעַברְׁ דֵּ ַעָתה ַהֶזה ַהַירְׁ נֵּי ָהִייִתי וְׁ ת ִלשְׁ ( יב: )ַמֲחנוֹּ
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ִני ָשו ִמַיד ָאִחי ִמַיד ָנא ַהִצילֵּ א ִכי עֵּ ִכי ָירֵּ תוֹּ  ָאנֹּ א ֶפן אֹּ ִהַכִני ָיבוֹּ ם וְׁ  אֵּ

ַאָתה( יג: )ָבִנים  ַעל תָ  וְׁ ב ָאַמרְׁ יטֵּ יִטיב הֵּ תִ  ִעָמְך אֵּ ַשמְׁ ֲעָך ֶאת יוְׁ  ַזרְׁ

ל חוֹּ ר  ֹלא ֲאֶשר ַהָים כְׁ ב ִיָספֵּ רֹּ ָלה ָשם ַוָיֶלן( יד: )מֵּ  ַוִיַקח ַההּוא ַבַליְׁ

ָידוֹּ  ַהָבא ִמן ָחה בְׁ ָשו ִמנְׁ עֵּ ָיִשים ָמאַתִים ִעִזים( טו: )ָאִחיו לְׁ  ּותְׁ

ִרים ִלים ֶעשְׁ חֵּ יִלים ָמאַתִים רְׁ אֵּ ִרים וְׁ ַמִלים( טז: )ֶעשְׁ ת גְׁ יִניקוֹּ  מֵּ

נֵּיֶהם ֹלִשים ּובְׁ ת שְׁ ָבִעים ָפרוֹּ ת ֲעָשָרה ּוָפִרים ַארְׁ נֹּ ִרים ֲאתֹּ  ֶעשְׁ

ָיִרם ן( יז: )ֲעָשָרה ַועְׁ ַיד ַוִיתֵּ ֶדר ֲעָבָדיו בְׁ ֶדר עֵּ ַבדוֹּ  עֵּ אֶמר לְׁ  ֶאל ַויֹּ

רּו ֲעָבָדיו ָפַני ִעבְׁ ֶרַוח לְׁ ין ָתִשימּו וְׁ ֶדר בֵּ ין עֵּ ֶדר ּובֵּ ַצו( יח: )עֵּ  ֶאת ַויְׁ

ן ר ָהִראשוֹּ ָך ִכי לֵּאמֹּ ָגשְׁ ָשו ִיפְׁ ָך ָאִחי עֵּ לְׁ אֵּ ר ּושְׁ ִמי לֵּאמֹּ ָאָנה ַאָתה לְׁ  וְׁ

ְך לֵּ ִמי תֵּ ֶלה ּולְׁ ָפֶניָך אֵּ תָ ( יט: )לְׁ ָאַמרְׁ ָך וְׁ דְׁ ַעבְׁ ב לְׁ ַיֲעקֹּ ָחה לְׁ  ִהוא ִמנְׁ

לּוָחה ִני שְׁ ָשו ַלאדֹּ עֵּ ִהנֵּה לְׁ ינּו הּוא ַגם וְׁ ַצו( כ: )ַאֲחרֵּ ִני ֶאת םגַ  ַויְׁ  ַהשֵּ

ִליִשי ֶאת ַגם ִכים ָכל ֶאת ַגם ַהשְׁ לְׁ י ַההֹּ ר ָהֲעָדִרים ַאֲחרֵּ  ַכָדָבר לֵּאמֹּ

רּון ַהֶזה ַדבְׁ ָשו ֶאל תְׁ ַצֲאֶכם עֵּ מֹּ תוֹּ  בְׁ ֶתם( כא: )אֹּ ָך ִהנֵּה ַגם ַוֲאַמרְׁ דְׁ  ַעבְׁ

ב ינּו ַיֲעקֹּ ָרה ָאַמר ִכי ַאֲחרֵּ ָחה ָפָניו ֲאַכפְׁ ֶלֶכת ַבִמנְׁ ָפָני ַההֹּ י לְׁ ַאֲחרֵּ ן וְׁ  כֵּ

ֶאה ר( כב: )ָפָני ִיָשא אּוַלי ָפָניו ֶארְׁ ָחה ַוַתֲעבֹּ הּוא ָפָניו ַעל ַהִמנְׁ  ָלן וְׁ

ָלה ָלה ַוָיָקם( כג: )ַבַמֲחֶנה ַההּוא ַבַליְׁ י ֶאת ַוִיַקח הּוא ַבַליְׁ תֵּ  ָנָשיו שְׁ

ֶאת י וְׁ תֵּ ָתיו שְׁ חֹּ ֶאת ִשפְׁ ָלָדיו ָעָשר ַאַחד וְׁ ר יְׁ ת ַוַיֲעבֹּ ק ַמֲעַבר אֵּ : ַיבֹּ

ם( כד) ם ַוִיָקחֵּ ר ַהָנַחל ֶאת ַוַיֲעִברֵּ ר( כה: )לוֹּ  ֲאֶשר ֶאת ַוַיֲעבֵּ  ַוִיָּותֵּ
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ב ַבדוֹּ  ַיֲעקֹּ ק לְׁ א( כו: )ַהָשַחר ֲעלוֹּת ַעד ִעמוֹּ  ִאיש ַויֵָּאבֵּ ל ֹלא ִכי ַוַירְׁ  ָיכֹּ

ַכף ַוִיַגע לוֹּ  כוֹּ  בְׁ רֵּ קַ  יְׁ ב ֶיֶרְך ַכף עַותֵּ קוֹּ  ַיֲעקֹּ ָאבְׁ הֵּ אֶמר( כז: )ִעמוֹּ  בְׁ  ַויֹּ

ִני חֵּ אֶמר ַהָשַחר ָעָלה ִכי ַשלְׁ ֲחָך ֹלא ַויֹּ ָתִני ִאם ִכי ֲאַשלֵּ ַרכְׁ ( כח: )בֵּ

אֶמר ָליו ַויֹּ ֶמָך ַמה אֵּ אֶמר שְׁ ב ַויֹּ אֶמר( כט: )ַיֲעקֹּ ב ֹלא ַויֹּ ר ַיֲעקֹּ  יֵָּאמֵּ

ד ָך עוֹּ ל ִאם ִכי ִשמְׁ ָראֵּ ִעם ֱאֹלִהים ִעם ָשִריתָ  ִכי ִישְׁ : ַותּוָכל ֲאָנִשים וְׁ

ַאל( ל) ב ַוִישְׁ אֶמר ַיֲעקֹּ ֶמָך ָנא ַהִגיָדה ַויֹּ אֶמר שְׁ ַאל ֶזה ָלָמה ַויֹּ  ִתשְׁ

ִמי ָבֶרְך ִלשְׁ תוֹּ  ַויְׁ ָרא( לא: )ָשם אֹּ ב ַוִיקְׁ ם ַיֲעקֹּ ם שֵּ ל ַהָמקוֹּ ִניאֵּ  ִכי פְׁ

ל ָפִנים ֶאל ָפִנים ֱאֹלִהים ָרִאיִתי ִשי ַוִתָנצֵּ ַרח( לב: )ַנפְׁ  ַהֶשֶמש לוֹּ  ַוִיזְׁ

ל ֶאת ָעַבר ַכֲאֶשר נּואֵּ הּוא פְׁ עַ  וְׁ לֵּ כוֹּ  ַעל צֹּ רֵּ ן ַעל( לג: )יְׁ לּו ֹלא כֵּ אכְׁ  יֹּ

י נֵּ ל בְׁ ָראֵּ ְך ַכף ַעל ֲאֶשר ַהָנֶשה ִגיד ֶאת ִישְׁ  עָנגַ  ִכי ַהֶזה ַהיוֹּם ַעד ַהָירֵּ

ַכף ב ֶיֶרְך בְׁ ִגיד ַיֲעקֹּ  :ַהָנֶשה בְׁ


