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(ב) ַויֹאֶמר  ָליו ִהֵנִני:(א) ַוְיִהי ִכי־ָזֵקן ִיְצָחק ַוִתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ַוִיְקָרא ֶאת־ֵעָשו ְבנֹו ַהָגדֹל ַויֹאֶמר ֵאָליו ְבִני ַויֹאֶמר אֵ 
(ד) ַוֲעֵשה־ִלי  ָצִיד: ֶתָך ְוֵצא ַהָשֶדה ְוצּוָדה ִליְוַעָתה ָשא־ָנא ֵכֶליָך ֶתְלְיָך ְוַקשְ (ג)  ִהֵנה־ָנא ָזַקְנִתי לֹא ָיַדְעִתי יֹום מֹוִתי:

(ה) ְוִרְבָקה ֹשַמַעת ְבַדֵבר ִיְצָחק ֶאל־ֵעָשו  ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאַהְבִתי ְוָהִביָאה ִלי ְוֹאֵכָלה ַבֲעבּור ְתָבֶרְכָך ַנְפִשי ְבֶטֶרם ָאמּות:
(ו) ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל־ַיֲעֹקב ְבָנּה ֵלאמֹר ִהֵנה ָשַמְעִתי ֶאת־ָאִביָך ְמַדֵבר ֶאל־ֵעָשו  ו ַהָשֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא:ְבנֹו ַוֵיֶלְך ֵעשָ 
ִני ְשַמע ְבֹקִלי (ח) ְוַעָתה בְ  (ז) ָהִביָאה ִלי ַצִיד ַוֲעֵשה־ִלי ַמְטַעִמים ְוֹאֵכָלה ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיֹקָוק ִלְפֵני מֹוִתי: ָאִחיָך ֵלאמֹר:

(ט) ֶלְך־ָנא ֶאל־ַהצֹאן ְוַקח־ִלי ִמָשם ְשֵני ְגָדֵיי ִעִזים ֹטִבים ְוֶאֱעֶשה ֹאָתם ַמְטַעִמים ְלָאִביָך ַכֲאֶשר  ַלֲאֶשר ֲאִני ְמַצָוה ֹאָתְך:
ַיֲעֹקב ֶאל־ִרְבָקה ִאּמֹו ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיׁש ָשִער (יא) ַויֹאֶמר  (י) ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל ַבֲעֻבר ֲאֶשר ְיָבֶרְכָך ִלְפֵני מֹותֹו: ָאֵהב:

(יג) ַוֹתאֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי  (יב) אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמַתְעֵתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה: ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק:
(יד) ַוֵיֶלְך ַוִיַקח ַוָיֵבא ְלִאּמֹו ַוַתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאֵהב ָאִביו:(טו) ַוִתַקח  :ִקְלָלְתָך ְבִני ַאְך ְשַמע ְבֹקִלי ְוֵלְך ַקח־ִלי

(טז) ְוֵאת ֹערֹת ְגָדֵיי ָהִעִזים  ִרְבָקה ֶאת־ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגדֹל ַהֲחֻמדֹת ֲאֶשר ִאָתּה ַבָבִית ַוַתְלֵבׁש ֶאת־ַיֲעֹקב ְבָנּה ַהָקָטן:
(יח) ַוָיֹבא ֶאל־  (יז) ַוִתֵתן ֶאת־ַהַמְטַעִמים ְוֶאת־ַהֶלֶחם ֲאֶשר ָעָשָתה ְבַיד ַיֲעֹקב ְבָנּה: ָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצָואָריו:ִהְלִביָשה ַעל־יָ 

ִדַבְרָת ֵאָלי קּום־(יט) ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־ָאִביו ָאֹנִכי ֵעָשו ְבֹכֶרָך ָעִשיִתי ַכֲאֶשר  ָאִביו ַויֹאֶמר ָאִבי ַויֹאֶמר ִהֶנִני ִמי ַאָתה ְבִני:
(כ) ַויֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ְבנֹו ַמה־ֶזה ִמַהְרָת ִלְמצֹא ְבִני ַויֹאֶמר ִכי ִהְקָרה ְיֹקָוק  ָנא ְשָבה ְוָאְכָלה ִמֵציִדי ַבֲעבּור ְתָבֲרַכִני ַנְפֶשָך:

(כב) ַוִיַגׁש ַיֲעֹקב ֶאל־ִיְצָחק  ֶזה ְבִני ֵעָשו ִאם־לֹא: (כא) ַויֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַיֲעֹקב ְגָשה־ָנא ַוֲאֻמְשָך ְבִני ַהַאָתה ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני:
  (כג) ְולֹא ִהִכירֹו ִכי־ָהיּו ָיָדיו ִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִערֹת ַוְיָבְרֵכהּו: ָאִביו ַוְיֻמֵשהּו ַויֹאֶמר ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעָשו:

(כה) ַויֹאֶמר ַהִגָשה ִלי ְוֹאְכָלה ִמֵציד ְבִני ְלַמַען ְתָבֶרְכָך ַנְפִשי ַוַיֶגׁש־לֹו ַויֹאַכל  ָאִני:(כד) ַויֹאֶמר ַאָתה ֶזה ְבִני ֵעָשו ַויֹאֶמר 
ֵכהּו (כז) ַוִיַגׁש ַוִיַשק־לֹו ַוָיַרח ֶאת־ֵריַח ְבָגָדיו ַוְיָברֲ  (כו) ַויֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְגָשה־ָנא ּוְשָקה־ִלי ְבִני: ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיְשְת:

 (כח) ְוִיֶתן־ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמֵני ָהָאֶרץ ְורֹב ָדָגן ְוִתירֹׁש: ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְבִני ְכֵריַח ָשֶדה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ְיֹקָוק
(ל) ַוְיִהי  ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך: ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאֶמָך (כט) ַיַעְבדּוָך ַעִמים

(לא) ַוַיַעׂש ַגם־ ידֹו:ַכֲאֶשר ִכָלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת־ַיֲעֹקב ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָשו ָאִחיו ָבא ִמצֵ 
(לב) ַויֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי־  ָאִבי ְויֹאַכל ִמֵציד ְבנֹו ַבֲעֻבר ְתָבֲרַכִני ַנְפֶשָך:הּוא ַמְטַעִמים ַוָיֵבא ְלָאִביו ַויֹאֶמר ְלָאִביו ָיֻקם 

(לג) ַוֶיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדָֹלה ַעד־ְמֹאד ַויֹאֶמר ִמי־ֵאפֹוא הּוא ַהָצד־ַצִיד ַוָיֵבא ִלי ָוֹאַכל  ָאָתה ַויֹאֶמר ֲאִני ִבְנָך ְבֹכְרָך ֵעָשו:
(לד) ִכְשמַֹע ֵעָשו ֶאת־ִדְבֵרי ָאִביו ַוִיְצַעק ְצָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרה ַעד־ְמֹאד ַויֹאֶמר  ם ָתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו ַגם־ָברּוְך ִיְהֶיה:ִמֹכל ְבֶטֶר 

ַיֲעֹקב ַוַיְעְקֵבִני ֶזה  (לו) ַויֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְשמֹו (לה) ַויֹאֶמר ָבא ָאִחיָך ְבִמְרָמה ַוִיַקח ִבְרָכֶתָך: ְלָאִביו ָבֲרֵכִני ַגם־ָאִני ָאִבי:
(לז) ַוַיַען ִיְצָחק ַויֹאֶמר ְלֵעָשו ֵהן ְגִביר  ַפֲעַמִים ֶאת־ְבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵנה ַעָתה ָלַקח ִבְרָכִתי ַויֹאַמר ֲהלֹא־ָאַצְלָת ִלי ְבָרָכה:

(לח) ַויֹאֶמר ֵעָשו ֶאל־ָאִביו  ְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶשה ְבִני:ַשְמִתיו ָלְך ְוֶאת־ָכל־ֶאָחיו ָנַתִתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתירֹׁש ְסַמְכִתיו ּו
(לט) ַוַיַען ִיְצָחק ָאִביו ַויֹאֶמר ֵאָליו ִהֵנה ִמְשַמֵני  ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא־ְלָך ָאִבי ָבֲרֵכִני ַגם־ָאִני ָאִבי ַוִיָשא ֵעָשו ֹקלֹו ַוֵיְבְך:

(מ) ְוַעל־ַחְרְבָך ִתְחֶיה ְוֶאת־ָאִחיָך ַתֲעֹבד ְוָהָיה ַכֲאֶשר ָתִריד ּוָפַרְקָת ֻעּלֹו ֵמַעל  ָעל:ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָשֶבָך ּוִמַטל ַהָשַמִים מֵ 
ָגה ֶאת־ (מא) ַוִיְשֹטם ֵעָשו ֶאת־ַיֲעֹקב ַעל־ַהְבָרָכה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ָאִביו ַויֹאֶמר ֵעָשו ְבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְר  ַצָואֶרָך:

ו ָאִחיָך (מב) ַוֻיַגד ְלִרְבָקה ֶאת־ִדְבֵרי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגדֹל ַוִתְשַלח ַוִתְקָרא ְלַיֲעֹקב ְבָנּה ַהָקָטן ַוֹתאֶמר ֵאָליו ִהֵנה ֵעשָ  י:ַיֲעֹקב ָאחִ 
ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד (מד) ְוָיַשְבָת  (מג) ְוַעָתה ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי ְוקּום ְבַרח־ְלָך ֶאל־ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה: ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגָך:

(מה) ַעד־ׁשּוב ַאף־ָאִחיָך ִמְמָך ְוָשַכח ֵאת ֲאֶשר־ָעִשיָת ּלֹו ְוָשַלְחִתי ּוְלַקְחִתיָך ִמָשם ָלָמה ֶאְשַכל  :ֲאֶשר־ָתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך
ם־ֹלֵקַח ַיֲעֹקב ִאָשה ִמְבנֹות־ֵחת ָכֵאֶלה (מו) ַוֹתאֶמר ִרְבָקה ֶאל־ִיְצָחק ַקְצִתי ְבַחַיי ִמְפֵני ְבנֹות ֵחת אִ  ַגם־ְשֵניֶכם יֹום ֶאָחד:

ִמְבנֹות ָהָאֶרץ ָלָמה ִלי ַחִיים:  
 


