
ה   די קינדעראון די זענען  ּתֹוְלֹדתיט)   ְוֵאּלֶ

ן  דער זוהן פון אברהם פון יצחק ַאְבָרָהם-ִיְצָחק ּבֶ

 דעם יצחקאברהם האט געבוירן  ִיְצָחק:-ֶאת ַאְבָרָהם הֹוִליד

 ן און יצחק איז געווע כ)  ַוְיִהי ִיְצָחק 

ן ָנה -ּבֶ ִעים ׁשָ  פערציג יאהר אלט  ַאְרּבָ

ַקְחּתוֹ   ווען ער האט גענומען   ּבְ

 די רבקה ִרְבָקה -ֶאת

ת תּוֵאל -ּבַ יּבְ  ארמיה די טאכטער פון בתואל ָהֲאַרּמִ

ן ֲאָרם ּדַ  פון פדן ארם ִמּפַ

יֲאחֹות   ארמיהפון לבן  די שוועסטער ָלָבן ָהֲאַרּמִ

ה:לֹו  ָ  א ווייב צו םהצו אי ְלִאׁשּ

ר ִיְצָחק  ְעּתַ  געבעטןסאך אאון יצחק האט  כא)   ַוּיֶ

 צום אויבערשטן  ַלה' 

ּתוֹ ְלֹנַכח   זיין ווייב קעגןנטאצו  ִאׁשְ

י ֲעָקָרה ִהוא   ווייל זי איז א עקרה ּכִ

ָעֶתר לֹו ה'  ם הן איבערגעבעטן צו איאון דער אויבערשטער איז געוואר ַוּיֵ

ַהר ּתֹו: ַוּתַ  טראגענדיג געווארן איז זיין ווייב רבקה און  ִרְבָקה ִאׁשְ

ִנים  ְתֹרֲצצּו ַהּבָ  און די קינדער האבן זיך געשטויסן  כב)   ַוּיִ

ּה  ִקְרּבָ  רהאין אי ּבְ

 און זי האט געזאגט ַוּתֹאֶמר 

ן -ִאם  (אז ס'איז שווער צו האבן קינדער)אויב אזוי  ּכֵ

ה זֶּה ָאֹנִכי  צו וואס דארף איך דאס ָלּמָ

ֶלְך   און זי איז געגאנגען  ַוּתֵ

 ןטצו פארש  ִלְדרשׁ 

 צו דער אויברשטער (ביי די ישיבה פון שם) ה':-ֶאת

 רהצו אי און דער אויבערשטער האט געזאגט ָלהּ כג)   ַוּיֹאֶמר ה' 

ֵני ֹגיִים   צוויי פעלקער  ׁשְ

ִבְטֵנְך   זענען דא אין דיר ּבְ

ים  ֵני ְלֻאּמִ  און צוויי קעניגרייכן  ּוׁשְ



ַעִיְך   )יינע געדערעםדדיר (פון פון  ִמּמֵ

ֵרדּו   וועלן זיך צושיידן ִיּפָ

 און  איין קעניגרייך ּוְלֹאם 

 קעניגרייך דער צווייטער פון  ִמְלֹאם

 וועט זיך שטארקן ֶיֱאָמץ 

 און דער עלטערער  ְוַרב 

 וועט דינען ַיֲעֹבד

 רדעם יונגערע ָצִעיר: 

ְמְלאּו   רע טעגאיה ס'איז פיהל געווארןאון  ָיֶמיהָ כד)   ַוּיִ

 ן צו געבויר ָלֶלֶדת 

 א צווילינג און אט איז תֹוִמםְוִהּנֵה 

ִבְטָנּה:   הראין אי ּבְ

 איז ארויס דער ערשטער און  ָהִראׁשֹוןכה)   ַוּיֵֵצא 

 א רויטער ַאְדמֹוִני 

ּלֹו   אינגאנצן ּכֻ

ָער  ֶרת ֹשֵ ַאּדֶ  ווי א האריגער  מאנטלאזוי  ּכְ

ְקְראּו  מוֹ ַוּיִ  זיין נאמען און זיי האבן גערופן ׁשְ

ו:  עשו ֵעֹשָ

 און נאך דעם  ֵכן -כו)   ְוַאֲחֵרי

 זיין ברודעראיז ארויס  ָאִחיוָיָצא 

 האט אנגעכאפט טאון זיין האנ ֹאֶחֶזתְוָידֹו 

ו  ֲעֵקב ֵעֹשָ  פון עשו די טריטאין  ּבַ

ְקָרא  מוֹ ַוּיִ  זיין נאמען און ער האט גערופן ׁשְ

 יעקב ַיֲעֹקב 

 און יצחק ְוִיְצָחק 

ן ָנה -ּבֶ ים ׁשָ ִ ׁשּ  איז אלט געווען זעכציג יאהר ׁשִ

ֶלֶדת ֹאָתם:   האט זיי געבוירן ערווען  ּבְ

לּו  ְגּדְ ָעִריםכז)   ַוּיִ  זענען גרויס געווארן די יונגע און  ַהּנְ

ו  ןעאון עשו איז געוו ַוְיִהי ֵעֹשָ



 ווייסט צו פאנגעןר עוואס  ענטשא מ ֹיֵדַע ַצִיד ִאישׁ 

ֶדה   פעלד  פון א מענטש ִאיׁש ֹשָ

 און יעקב  ְוַיֲעֹקב

ם   יז געווען א מענטש גאנץ א ערליכערא ִאיׁש ּתָ

ב  פון תורה געצעלטן ביי דיוואס זיצט  ֹאָהִלים: יׁשֵ

ֱאַהב ִיְצָחק   און יצחק האט ליב געהאט כח) ַוּיֶ

ו -ֶאת  דעם עשו  ֵעֹשָ

י  ין זיין מוילאאיז  געפענגענישווייל  ִפיובְּ ַצִיד -ּכִ

 האט ליב געהאט דעם יעקב און רבקה ַיֲעֹקב:-ֹאֶהֶבת ֶאתְוִרְבָקה 

ֶזד ַיֲעֹקב   און יעקב האט געקאכט כט)  ַוּיָ

 א געקעכטץ ָנִזיד 

ו  ֹבא ֵעֹשָ  און עשו איז געקומען ַוּיָ

ֶדה -ִמן ָ  פון פעלד ַהׂשּ

 פון הרג'ענען געווען מיד און ער איז ְוהּוא ָעֵיף: 

ו   און עשו האט געזאגט ל) ַוּיֹאֶמר ֵעֹשָ

 צו יעקב ַיֲעֹקב -ֶאל

 איך בעט דיר זופ מיר אהן ַהְלִעיֵטִני ָנא 

 רויטע רויטעפון די  ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהזֶּה-ִמן

י ָעֵיף ָאֹנִכי  ווייל איך בין מיד ּכִ

ן -ַעל   יבעררדע ּכֵ

מוֹ -ָקָרא  גערופען זיין נאמען האט ער ׁשְ

 אדום  ֱאדֹום: 

 און יעקב האט געזאגט לא) ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב 

 קלאראיז אזוי ווי דער טאג מיר פארקויף  ַכּיֹוםִמְכָרה 

ֹכָרְתָך -ֶאת  דיין בכורה ּבְ

 צו מיר ִלי: 

ו   און עשו האט געזאגט לב) ַוּיֹאֶמר ֵעֹשָ

 שטארבןדאך ך גיי איאט  ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּותִהּנֵה 

ה ֹכָרה:זֶּה ִלי -ְוָלּמָ  די בכורהאון צו וואס דארף איך  ּבְ



 און יעקב האט געזאגט  לג) ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב 

י  ְבָעה ּלִ ָ  שווער צו מיר ִהׁשּ

ּיֹום   קלאראיז  אזוי ווי דער טאג ּכַ

ַבע לֹו  ָ ׁשּ  םהאיצו  און ער האט געשוואוירן ַוּיִ

ְמּכֹר   ער האט פארקויפט  און ַוּיִ

ֹכָרתוֹ -ֶאת  זיין בכורה ּבְ

 צו יעקב ְלַיֲעֹקב:

 און יעקב   לד) ְוַיֲעֹקב 

ו   האט געגעבן צו עשו ָנַתן ְלֵעֹשָ

 ברויט ֶלֶחם 

ים   און א געקעכטץ פון לינזן ּוְנִזיד ֲעָדׁשִ

 זיך וואשן ןאון ער האט געגעסן א ַוּיֹאַכל 

ּתְ  ׁשְ  ן א ברכהטרונקען אאון ער האט גע ַוּיֵ

ָקם   געבענטשט הויבן אןאון ער איז אויפגע ַוּיָ

ַלְך   געקושט די מזוזה ן און ער איז געגאנגען א ַוּיֵ

ו  ֶבז ֵעֹשָ ֹכָרה:-ֶאתַוּיִ  די בכורה און עשו האט פארשעמט ַהּבְ

 איז געווען  א הונגער'און ס א) ַוְיִהי ָרָעב 

ָאֶרץ  לאנדדי אין  ּבָ

ַבד   דעם ערשטן הונגער חוץ א ָהָרָעב ָהִראׁשֹוןִמּלְ

ר ָהָיה   וואס איז געווען  ֲאׁשֶ

יֵמי ַאְבָרָהם   אין די טעג פון אברהם ּבִ

ֶלְך ִיְצָחק   און יצחק איז געגאנגען ַוּיֵ

 צו אבימלך ֲאִביֶמֶלְך -ֶאל

ים -ֶמֶלךְ  ּתִ ִלׁשְ  פון פלשתים ייסערדער ק ּפְ

ָרָרה:   גרר צו ּגְ

ָרא ֵאָליו ה' ב)  וַ   םהאון דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו אי ּיֵ

 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

ֵרד -ַאל  קיין מצריםנידערן אראפדו זאלסט נישט  ִמְצָרְיָמהּתֵ

ֹכן  ָאֶרץׁשְ  לאנד יאין ד רוה ּבָ



ר ֹאַמר ֵאֶליָך:   וואס איך וועל זאגן צו דיר ֲאׁשֶ

ָאֶרץ הַ ג )  ּגּור   לאנדי אין דוואוין  זֹּאתּבָ

ָך   און איך וועל זיין מיט דיר ְוֶאְהֶיה ִעּמְ

 און איך וועל דיך בענטשן ַוֲאָבֲרֶכּךָ 

י  צו דיר און צו דיינע קינדערווייל  ְלָך ּוְלַזְרֲעךָ  ּכִ

ן   וועל איך געבן ֶאּתֵ

ל-ֶאת  די אלע לענדער ָהֲאָרֹצת ָהֵאל -ּכָ

 ַוֲהִקֹמִתי 
 אויפשטעלן  (מקיים זיין)ועל און איך ו

ֻבָעה -ֶאת ְ  די שבועה ַהׁשּ

י  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ  וואס איך האב געשוואוירן  ֲאׁשֶ

 אברהם טאטעצו דיין  ְלַאְבָרָהם ָאִביָך: 

יִתי   מערןפאראון איך וועל  ד) ְוִהְרּבֵ

 דיינע קינדער ַזְרֲעָך -ֶאת

ַמִים  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ  ן פון הימלאזוי ווי די שטער ּכְ

י   צו דיינע קינדער און איך וועל געבן ְלַזְרֲעךָ ְוָנַתּתִ

ל  די אלע לענדער ָהֲאָרֹצת ָהֵאל -ֵאת ּכָ

ֲרכּו   וועלן זיך בענטשן  זיי ועלןאון  ְוִהְתּבָ

 דיינע קינדעראין  ְבַזְרֲעָך 

 לאנדאלע פעלקער פון די די  ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ: 

 ווייל ה)   ֵעֶקב 

ר ַמע ַאְבָרָהם -ֲאׁשֶ  וואס אברהם האט צוגעהערט ׁשָ

ֹקִלי   אין מיין קול ּבְ

ֹמר  ׁשְ יַוּיִ ַמְרּתִ  מיין אפהיטונג און ער האט אפגעהיטן ִמׁשְ

 מיינע מצות ִמְצֹוַתי 

 מיינע געזעצען ֻחּקֹוַתי 

 און מיינע לערנונגען ְותֹוֹרָתי: 

  [שני] 

ב ִיְצָחק  ׁשֶ ְגָר ו) ַוּיֵ  אין גרר איז געזעסןאון יצחק  ר:ּבִ

ֲאלּו  ׁשְ קֹוםז)  ַוּיִ י ַהּמָ  האבן געפרעגט די מענטשן פון דעם ארט און  ַאְנׁשֵ



ּתֹו   וועגן זיין ווייב ְלִאׁשְ

 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

 זי איז מיין שוועסטעראז  ֲאֹחִתי ִהוא 

י ָיֵרא   אגןצו ז מורא געהאטווייל ער האט  ֵלאֹמרּכִ

י  ּתִ  מיין ווייבאז זי איז  ִאׁשְ

ן  הרג'ענען רוועלן מיזיי טאמער  ַיַהְרֻגִני -ּפֶ

קֹום  י ַהּמָ  די מענטשן פון דעם ארט ַאְנׁשֵ

 וועגן רבקה ִרְבָקה -ַעל

י  אויסזעהן האט א שיינעםזי  ווייל טֹוַבת ַמְרֶאה ִהוא: ּכִ

 איז געווען ס'און  ח )  ַוְיִהי 

י םלֹו -ָאְרכוּ -ּכִ  דארטם הלענגערט צו איפארזיך  טאז עס הא ׁשָ

ִמים   די טעג  ַהּיָ

ֵקף ֲאִביֶמֶלְך  ׁשְ  און אבימלך האט געקוקט ַוּיַ

ים  ּתִ ִלׁשְ  פון פלשתים ייסערדער ק ֶמֶלְך ּפְ

ַעד ַהַחּלֹון   דורך דעם פענסטער ּבְ

ְרא   און ער האט געזעהן ַוּיַ

 פריידט זיך יצחקאט  און ִיְצָחק ְמַצֵחקְוִהּנֵה 

ּתֹו:   מיט זיין ווייב רבקה ֵאת ִרְבָקה ִאׁשְ

ְקָרא ֲאִביֶמֶלְך   און אבימלך האט גערופן ט)  ַוּיִ

 צו יצחק ְלִיְצָחק 

 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

 נאר  ַאְך 

ָך ִהוא  ּתְ  דיין ווייבדאך זי איז אט  ִהּנֵה ִאׁשְ

 זוי האסטו געזאגטאון ווי א ְוֵאיְך ָאַמְרּתָ 

 זי איז מיין שוועסטעראז  ֲאֹחִתי ִהוא 

 םהאון יצחק האט געזאגט צו אי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק 

י  י ָאַמְרּתִ  (געטראכט) ווייל איך האב געזאגט ּכִ

ן  טאמער וועל איך שטארבן  ָאמּות-ּפֶ

 וועגן איר ָעֶליָה: 



 ט געזאגטאון אבימלך הא י)ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך 

נוּ זֹּאת -ַמה יָת ּלָ  אונז געמאכט צו וואס דו האסט  וואס איז דאס ָעֹשִ

ְמַעט  ַכב ַאַחד ָהָעםּכִ  איינער פון פאלק האט כמעט חתונה געהאט ׁשָ

ָך -ֶאת ּתֶ  מיט דיין ווייב ִאׁשְ

 אויף אונזאון דו וואלסט געברענגט  ָעֵלינוּ ְוֵהֵבאָת 

ם:   א שולד ָאׁשָ

 אנגעזאגטאון אבימלך האט  ו ֲאִביֶמֶלְך יא) ַוְיצַ 

ל-ֶאת  פאלק רגאנצע ערד ָהָעם -ּכָ

 אזוי צו זאגן ֵלאֹמר 

ֵגַע   דער וואס רירט אהן  ַהּנֹ

ִאיׁש ַהזֶּה   מענטשאין דעם  ּבָ

ּתֹו   אין זיין ווייב (אדער)  און ּוְבִאׁשְ

  טויטן וועט ער געטויט ווערן מֹות יּוָמת: 

זְ   נגעזייעטייאון יצחק האט א ַרע ִיְצָחק יב) ַוּיִ

ָאֶרץ ַהִהוא   אין יענע לאנד ּבָ

ְמָצא   טראפןאון ער האט גע ַוּיִ

ָנה ַהִהוא  ָ ׁשּ  אין יענעם יאהר ּבַ

ָעִרים   שאצונגעןהונדערט  ֵמָאה ׁשְ

 ם געבענטשטהאון דער אויבערשטער האט אי ַוְיָבֲרֵכהּו ה': 

 שלישי [שלישי] 

גְ  ל ָהִאיׁש יג) ַוּיִ  איז גרויס געווארן ענטשאון דער מ ּדַ

ֶלְך   גרעסער און גרעסעראון ער איז געגאנגען  ָהלֹוְך ְוָגֵדלַוּיֵ

י  געווארן ער גרויס ייזביז ער איז  ָגַדל ְמֹאד: -ַעד ּכִ

 ם האיז געווען צו אי'און ס לֹו -יד )  ַוְיִהי

 פון שאף  א קויפונג ֹצאן -ִמְקֵנה

 פון רינדער א קויפונגאון  ה ָבָקר ּוִמְקנֵ 

ה  ה ַרּבָ  און פיהל ארביט ַוֲעֻבּדָ

ים: ַוְיַקְנאּו ֹאתוֹ  ּתִ ִלׁשְ  ם מקנא געווען ההאבן אידי פלשתים און  ּפְ

ֵאֹרת -טו) ְוָכל  סם'נעואון די אלע בר ַהּבְ



ר ָחְפרּו   האבן געגראבןאטע טדי קנעכט פון זיין וואס  ַעְבֵדי ָאִביוֲאׁשֶ

יֵמי  אטע אברהםטפון זיין אין די טעג  ַאְבָרָהם ָאִביו ּבִ

ים  ּתִ ִלׁשְ מּום ּפְ  האבן די פלשתים פארשטאפט  ִסּתְ

 און זיי האבן זיי אנגעפילט  ַוְיַמְלאּום 

 מיט ערד ָעָפר:

 און אבימלך האט געזאגט טז)ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך 

 צו יצחק ִיְצָחק -ֶאל

נוּ ֵלְך   פון אונזאוועק  יגי ֵמִעּמָ

י  ביסט שטארק געווארןווייל דו  ָעַצְמּתָ -ּכִ

ּנוּ   פון אונז ִמּמֶ

 זייער  ְמֹאד: 

ם ִיְצָחק ָ ֶלְך ִמׁשּ  און יצחק איז אוועק פון דארט יז) ַוּיֵ

ַחן   הט ואון ער האט גער ַוּיִ

ַנַחל ָרר -ּבְ  גררפון טאהל דעם אין  ּגְ

ם:  ב ׁשָ ׁשֶ   געזעסן ןדארטאון ער האט   ַוּיֵ

ב ִיְצָחק  ׁשָ  און יצחק האט זיך צוריקגעקערט יח) ַוּיָ

ְחּפֹר   און ער האט געגראבן  ַוּיַ

ִים -ֶאת ֵאֹרת ַהּמַ  ס וואסערם'נעודי בר ּבְ

ר ָחְפרּו   וואס זיי האבן  געגראבן ֲאׁשֶ

יֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו   אטע אברהם טאין די טעג פון זיין  ּבִ

מוּ  ים ַוְיַסּתְ ּתִ ִלׁשְ  און די פלשתים האבן זיי פארשטאפט  ם ּפְ

 שטארבן  איז געאברהם וואס דעם  נאכ ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם 

ְקָרא ָלֶהן  מֹותַוּיִ  נעמען און ער האט גערופען צו זיי ׁשֵ

ֹמת  ֵ ׁשּ  אזוי ווי די נעמען  ּכַ

ר  זייהאט גערופן צו אטע טזיין וואס  ָאִביו:ָקָרא ָלֶהן -ֲאׁשֶ

רּו  ְחּפְ  האבן געגראבן די קנעכט פון יצחק און ִיְצָחק-ַעְבֵדייט)  ַוּיַ

ַחל  ּנָ  טאהלדעם  אין ּבַ

ְמְצאוּ  ם -ַוּיִ  דארט טראפןן געאון זיי האב ׁשָ

ֵאר  ים:ּבְ  פון קוואל וואסער ונעםא בר ַמִים ַחּיִ



ִריבּו   געקריגט  האבן זיךדי פאסטעכער פון גרר און  ֹרֵעי ְגָררכ)  ַוּיָ

 מיט די פאסטעכער פון יצחק ֹרֵעי ִיְצָחק -ִעם

 אזוי צו זאגן ֵלאֹמר 

ִים   וואסער איז דיצו אונז  ָלנּו ַהּמָ

ְקָרא   און ער האט גערופן  ַוּיִ

ם ֵאר -ׁשֵ   ונעםדעם נאמען פון די בר ַהּבְ

ק   עשק ֵעֹשֶ

קּו ִעּמֹו:  ְ י ִהְתַעׂשּ  ם הגט מיט איווייל זיי האבן זיך  געקרי ּכִ

רּו  ְחּפְ  און זיי האבן געגראבן  כ) ַוּיַ

ֵאר ַאֶחֶרת   םנעוא אנדערע בר ּבְ

ִריבּו   און זיי האבן זיך געקריגט ַוּיָ

 איר אויףאויך  ָעֶליָה -ּגַם

ְקָרא  ָמהּ ַוּיִ  ר נאמעןהאיאון ער האט גערופן  ׁשְ

ְטָנה:   שטנה ֹשִ

ק  ְעּתֵ םכב)   ַוּיַ ָ  פון דארטקט ואט  זיך אוועק געראון ער ה ִמׁשּ

ְחּפֹר   און ער האט געגראבן ַוּיַ

ֵאר ַאֶחֶרת   ונעםא אנדערע בר ּבְ

 איר אויףאון זיי האבן זיך נישט געקריגט  ָעֶליהָ ְולֹא ָרבּו 

ָמּה  ְקָרא ׁשְ  ר נאמעןהאון ער האט גערופן אי ַוּיִ

 רחובות ְרֹחבֹות 

 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

ה -יכִּ   ווייל יעצט  ַעּתָ

 צו אונז האט דער אויבערשטער דערברייטערט ָלנוּ ִהְרִחיב ה' 

 לאנד יאין ד רןעאון מיר וועלן זיך פרוכטב ָבָאֶרץ:ּוָפִרינּו 

  [רביעי] 

ַעל  םכג)  ַוּיַ ָ  פון דארטאון ער איז ארויף   ִמׁשּ

ַבע:  ֵאר ׁשָ  באר שבע אין ּבְ

ָרא ֵאָליו ה'  ם האון דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו אי  כד) ַוּיֵ

ְיָלה ַההּוא  ּלַ  אין יענע נאכט ּבַ



 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

 אטע אברהם טט פון דיין -דער ג איך בין ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם ָאִביךָ ָאֹנִכי 

יָרא -ַאל  נישט מורא האבןדו זאלסט  ּתִ

י ָך ָאֹנִכי -ּכִ  ווייל איך בין מיט דיר ִאּתְ

יָך   און איך וועל דיך בענטשן  ּוֵבַרְכּתִ

יִתי   און איך וועל מערן ְוִהְרּבֵ

 דיינע קינדער ַזְרֲעָך -ֶאת

ֲעבּור  י:ּבַ  אברהם מיין קנעכטן וועגפון  ַאְבָרָהם ַעְבּדִ

ם  ֶבן ׁשָ חַ כה) ַוּיִ  א מזבח און ער האט געבויט דארט  ִמְזּבֵ

ְקָרא   גערופן אויסאון ער האט  ַוּיִ

ם ה'  ׁשֵ  ראויבערשטעדער נאמען פון דעם אין  ּבְ

ם -ַוּיֶט  אויפגעשטעלטאון ער האט דארט  ׁשָ

 זיין געצעלט  ָאֳהלוֹ 

ְכרוּ  ם -ַוּיִ   ןדארטגעגראבן האבן די קנעכט פון יצחק און  ִיְצָחק-ַעְבֵדיׁשָ

ֵאר:   ונעםא בר ּבְ

 לךאון אבימ כו) ַוֲאִביֶמֶלְך 

 םהאיז געגאנגען צו אי ֵאָליוָהַלְך 

ָרר  פון גרר ִמּגְ

 חבריםפון זיינע  )גרופעקבוצה (און א  ַוֲאֻחזַּת ֵמֵרֵעהוּ 

 און פיכול  ּוִפיֹכל 

ר  מיליטער נעדער האר פון זיי ְצָבאֹו:-ֹשַ

 און יצחק האט געזאגט צו זיי כז) ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק 

אֶתם  צו מירר געקומען הפארוואס זענען אי ָליאֵ  ַמּדּוַע ּבָ

ם  ֵנאֶתם ֹאִתיְוַאּתֶ  ך פיינטר דאהאט מיר האון אי ֹשְ

חּוִני  ּלְ ׁשַ  אוועק געשיקט  רר האט מיהאון אי ַוּתְ

ֶכם:   פון אייך   ֵמִאּתְ

 און זיי האבן געזאגט כח) ַוּיֹאְמרּו 

  ןההאבן מיר געזעזעהן אז גע ָרִאינוּ ָראֹו 

י ךְ ָיה ה' הָ -ּכִ  מיט דיראז דער אויבערשטער איז געווען  ִעּמָ



 האבן געזאגטאון אונז  ַוּנֹאֶמר 

ִהי ָנא   די שבועהזאל יעצט זיין 'סאז  ָאָלהּתְ

ינֹוֵתינּו   (פון אמאהל)וואס איז צווישן אונז  ּבֵ

יֵנינּו   צווישן אונז ּבֵ

 און צווישן דיר ּוֵביֶנָך 

 א בונדן ניידמיר וועלן ש און ְבִריתְוִנְכְרָתה 

ְך:  מיט דיר ִעּמָ

ה -כט) ִאם ֲעֹשֵ נוּ ּתַ  מיט אונזן מאכאויב דו וועסט  ִעּמָ

 שלעכטס ָרָעה

ר ֹלא ְנַגֲענּוָך  ֲאׁשֶ  רט הנישט אנגערי רהאבן דיאונז אזוי ווי  ּכַ

ינּו  ר ָעֹשִ ךָ ְוַכֲאׁשֶ  מיט דיר מאכטאון אזוי ווי מיר האבן גע ִעּמְ

 נאר גוטס  טֹוב-ַרק

ֲחָך  ּלֵ ׁשַ  אוועק געשיקט  ראון מיר האבן די ַוּנְ

לֹום ׁשָ  מיט פרידן ּבְ

ה  הַאּתָ  אזוי מאכןאויך יעצט זאלסטו  ַעּתָ

רּוְך ה':   ראויבערשטעדער געבענטשטער פון  דער ּבְ

 חמישי [חמישי] 

ַעֹש ָלֶהם  הל) ַוּיַ ּתֶ  א סעודה און ער האט געמאכט צו זיי ִמׁשְ

 און זיי האבן געגעסן אְכלּו ַוּיֹ

ּתּו:  ׁשְ  ןענקיאון זיי האבן געטר ַוּיִ

ימּו  ּכִ ׁשְ   זענען אויפגעשטאנען פריהאון זיי  לא)   ַוּיַ

 אינדערפרי ַבּבֶֹקר

ְבעּו  ָ ׁשּ  און זיי האבן געשוואוירן  ַוּיִ

 ם אנדערן דע איינער צו ִאיׁש ְלָאִחיו 

ֵחם ִיְצָחק  ּלְ  זיי אוועק געשיקטצחק האט און י ַוְיׁשַ

ְלכּו   םהפון איאון זיי זענען געגאנגען  ֵמִאּתוֹ ַוּיֵ

לֹום:  ׁשָ  מיט פרידן  ּבְ

 איז געוועהן 'און ס לב)  ַוְיִהי 

ּיֹום ַההּוא  אין יענעם טאג ּבַ



ֹבאּו   זענען געקומען די קנעכט פון יצחק און  ַעְבֵדי ִיְצָחקַוּיָ

דּו לֹו  ּגִ  םהאי געזאגט צו יי האבןאון ז ַוּיַ

ֵאר -ַעל   םנעובר עםוועגן דאויף  ֹאדֹות ַהּבְ

ר ָחָפרּו   וואס זיי האבן געגראבן  ֲאׁשֶ

 םהאון זיי האבן געזאגט צו אי ַוּיֹאְמרּו לֹו 

 וואסער טראפןהאבן גע אונז ָמָצאנּו ָמִים: 

ְקָרא ֹאָתּה   גערופן  איהראון ער האט  לג) ַוּיִ

ְבָעה   שבעה ׁשִ

ן -ַעל  דעריבער  ּכֵ

ם  שטאט  יאיז דער נאמען פון ד ָהִעיר -ׁשֵ

ַבע  ֵאר ׁשֶ  באר שבע ּבְ

 טאג )היינטיגן(ביז דעם  ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה:   

ו   און עשו איז געווען  לד)  ַוְיִהי ֵעֹשָ

ן ָנה -ּבֶ ִעים ׁשָ  ר הפערציג יאאלט  ַאְרּבָ

ח  ּקַ הַוּיִ ָ  א ווייבמען און ער האט גענו ִאׁשּ

 די יהודית  ְיהּוִדית -ֶאת

ת י-ּבַ ֵאִרי ַהִחּתִ  די טאכטער פון בארי דער חתי  ּבְ

ַמת-ְוֶאת ֹשְ  און די בשמת ּבָ

ת י:-ּבַ  ן דער חתיודי טאכטער פון איל ֵאילֹן ַהִחּתִ

ְהֶיין ָ◌   און זיי זענען געוועהן  לה)  ַוּתִ

 דיגער גייסטא ווידערשפעניג ֹמַרת רּוַח 

 צו יצחק און צו רבקה ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה:

 איז געווען 'און ס א)  ַוְיִהי 

י  ן יצחק איז אלט געוואר אז ָזֵקן ִיְצָחק -ּכִ

ְכֶהין ָ◌   ןגזיינע אויטונקל געווארן  'איזאון ס ֵעיָניוַוּתִ

 פון זעהן ֵמְרֹאת 

ְקָרא   און ער האט גערופן  ַוּיִ

ו -ֶאת  דעם עשו  ֵעֹשָ

ֹדל בְּ   זוהן עסערערזיין גר נֹו ַהּגָ



 ם האון ער האט געזאגט צו אי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 

ִני   מיין זוהן ּבְ

 םהאון ער האט געזאגט צו אי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

ִני:   אט בין איך  ִהּנֵ

 און ער האט געזאגט ב) ַוּיֹאֶמר 

יָנא -ִהּנֵה  אלטיעצט שוין איך בין אט  ָזַקְנּתִ

י לֹא ָידַ   איך ווייס נישט  ְעּתִ

 שטארבן וואס איך וועלדעם טאג  יֹום מֹוִתי: 

ה   און יעצט  ג)  ְוַעּתָ

א  שארף אהן   ט דיךאיך בע ָנא -ֹשָ

 דיינע כלים  ֵכֶליךָ 

ְלְיָך   דיין שווערד ּתֶ

ָך  ּתֶ  און דיין בויגן ְוַקׁשְ

ֶדה  ָ  און גיי ארויס אין פעלד ְוֵצא ַהׂשּ

 מיר צו און פאנג  י ְוצּוָדה לִּ 

 געפענגענישא  ָצִידה :

ה  און מאך צו מיר ִלי -ד)  ַוֲעֹשֵ

ים   ןעסגעשמאקע  ַמְטַעּמִ

י  ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ  אזוי ווי איך האב ליב  ּכַ

י   צו מירדאס און ברענג   ְוָהִביָאה ּלִ

 און איך וועל עסן  ְוֹאֵכָלה 

ֲעבּור   פון וועגן  ּבַ

ָבֶרְכָך נַ  י ּתְ  בענטשן  רזאל די ייבמיין ל ְפׁשִ

ֶטֶרם ָאמּות:   איידער איך וועל שטארבן ּבְ

 און רבקה האט געהערט  ה) ְוִרְבָקה ׁשַֹמַעת 

ר ִיְצָחק  ַדּבֵ  יצחק האט גערעדט  יוו ּבְ

נֹו -ֶאל ו ּבְ  עשוצו זיין זוהן  ֵעֹשָ

ו  ֶלְך ֵעֹשָ  און עשו איז געגאנגען  ַוּיֵ

ֶדה  ָ  פעלד אין ַהׂשּ



 געפענגענישא  צו  פאנגען ַצִידָלצּוד 

 ן עצו ברענג ְלָהִביא: 

 און רבקה האט געזאגט ו) ְוִרְבָקה ָאְמָרה 

ָנּה -ֶאל  יעקב ר זוהן האיצו  ַיֲעֹקב ּבְ

 זאגן אזוי צו ֵלאֹמר 

י  ַמְעּתִ  אט האב איך געהערט ִהּנֵה ׁשָ

 אטעטדיין  ָאִביךָ -ֶאת

ר  רעדט  ְמַדּבֵ

ו ָאִחיָך -ֶאל  צו דיין ברודער עשו ֵעֹשָ

 זאגן אזוי צו ֵלאֹמר: 

י  מיר צו ברענג ז) ָהִביָאה ּלִ

 געפענגענישא  ַצִיד 

ה  מירצו און מאך  ִלי-ַוֲעֹשֵ

ים   עסןגעשמאקע  ַמְטַעּמִ

 און איך וועל עסן ְוֹאֵכָלה 

 און איך וועל דיך בענטשן ַוֲאָבֶרְכָכה 

  ראויבערשטע רפאר דע ִלְפֵני ה' 

 פאר מיין שטארבן ִלְפֵני מֹוִתי: 

ה  און יעצט ח) ְוַעּתָ

 מיין זוהן ְבִני 

ֹקִלי  ַמע ּבְ  הער צו אין מיין קול ׁשְ

ר ה ֹאָתְך: ַלֲאׁשֶ  ר אהןדי זאגוואס איך  אסצו ד ֲאִני ְמַצּוָ

 גייאיך בעט דיר  ָנא -ט)   ֶלךְ 

 צו די שאף ַהּצֹאן -ֶאל

 מירצו נעם און  ִלי-ְוַקח

ם  ָ  פון דארט  ִמׁשּ

ים  ָדֵיי ִעזִּ ֵני ּגְ  אלאךצוויי יונגע ציג ׁשְ

 גוטע  ֹטִבים 

ה ֹאָתם   און איך וועל זיי מאכן  ְוֶאֱעֹשֶ



ים   עסןגעשמאקע  ַמְטַעּמִ

 אטעטצו דיין  ְלָאִביָך 

ר ָאֵהב:  ֲאׁשֶ  אזוי ווי ער האט ליב ּכַ

 ןעגברענ זאלסט און דו י) ְוֵהֵבאָת 

 אטעטצו דיין  ְלָאִביָך 

 עסן וועטאון ער  ְוָאָכל 

ֲעֻבר   פון וועגן  ּבַ

ר ְיָבֶרְכָך   בענטשן רער זאל דיוואס  ֲאׁשֶ

 פאר זיין שטארבן ִלְפֵני מֹותֹו: 

 און יעקב האט געזאגט  יא) ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב 

 רבקה  אמעזיין  מצו  ִרְבָקה ִאּמֹו -ֶאל

 דאך ֵהן

ו  מיין ברודער עשו ָאִחי ֵעֹשָ

ִער   ענטש עד כאןאיז א האריגער מ ִאיׁש ֹשָ

 און איך בין ְוָאֹנִכי 

 א גלאטער מאן ִאיׁש ָחָלק: 

ִני ֵ  טאמער וועט ער מיך אנטאפען  יב) אּוַלי ְיֻמׁשּ

 מיין פאטער ָאִבי 

 און איך וועל זיין  ְוָהִייִתי 

 אין זיינע אויגען  ְבֵעיָניו 

ְמתַ  ַע ּכִ  אזוי ווי א שווינדלער  ְעּתֵ

 וועל איך ברענגין אויף מיר ְוֵהֵבאִתי ָעַלי 

 א שעלטונג ְקָלָלה 

 און נישט א בענטשונג ְולֹא ְבָרָכה: 

 און זיין מוטער האט געזאגט צו אים יג) ַוּתֹאֶמר לֹו ִאּמֹו 

 אויף מיר (זאל זיין) ָעַלי 

 דיין שעלטונג ִקְלָלְתָך 

ִני  מיין זוהן ּבְ

ֹקִלי ַמע ּבְ  נאר הער צו אין מיין קול ַאְך ׁשְ



 און גיי נעם מיר  ִלי:-ְוֵלְך ַקח

ֶלְך   און ער איז געגאנגען  יד)   ַוּיֵ

ח  ּקַ  און ער האט גענומען ַוּיִ

ֵבא  און ער האט  געברענגט  ַוּיָ

 צו זיין מוטער ְלִאּמוֹ 

ַעֹש ִאּמֹו   מאכט און זיין מוטער האט גע ַוּתַ

ים   געשמאקע שפייזען ַמְטַעּמִ

ר ָאֵהב ָאִביו:  ֲאׁשֶ  אזוי ווי זיין פאטער האט ליב ּכַ

ח ִרְבָקה  ּקַ  און רבקה האט גענומען טו) ַוּתִ

ו -ֶאת ְגֵדי ֵעֹשָ  די קליידער פון עשו  ּבִ

ֹדל  ָנּה ַהּגָ  איר גרויסער זוהן ּבְ

 די גליסטיגע  ַהֲחֻמֹדת 

הּ  ר ִאּתָ  אס זענען מיט אירוו ֲאׁשֶ

ִית  ּבָ  אין הויז ּבַ

ׁש  ְלּבֵ  און זי האט אנגעקליידט  ַוּתַ

 דעם יעקב ַיֲעֹקב -ֶאת

ָטן:  ָנּה ַהּקָ  איר זוהן דער קליינער ּבְ

 און די פעל  טז)  ְוֵאת ֹעֹרת 

ים  ָדֵיי ָהִעזִּ  פון די (יונגע)  ציגען  ּגְ

ה  יׁשָ  האט זי אנגעקליידעט  ִהְלּבִ

 אויף זיינע הענט   ָדיו יָ -ַעל

 און אויף די גלאטקייט ְוַעל ֶחְלַקת

אָריו:   פון זיין האלדז ַצּוָ

ן  ּתֵ  און זי האט געגעבען  יז) ַוּתִ

ים -ֶאת ְטַעּמִ  די געמשאקע שפייזען ַהּמַ

ֶחם -ְוֶאת  און דאס ברויט  ַהּלֶ

ָתה  ר ָעֹשָ  וואס זי האט געמאכט  ֲאׁשֶ

ַיד   אין האנד ּבְ

ָנּה:יַ   פון יעקב איר זוהן ֲעֹקב ּבְ



ֹבא  און ער איז געקומען יח) ַוּיָ

 צו זיין פאטער  ָאִביו -ֶאל

 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

 מיין פאטער ָאִבי 

 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

י ּנִ  אט בין איך גרייט ִהּנֶ

ִני:  ה ּבְ  ווער ביסט דו מיין זוהן ִמי ַאּתָ

 און יעקב האט געזאגט אֶמר ַיֲעֹקב יט)  ַוּיֹ

 צו זיין פאטער ָאִביו -ֶאל

 איך בין  ָאֹנִכי 

ו   עשו (איז ) ֵעֹשָ

ֹכֶרךָ   דיין בכור ּבְ

יִתי   איך האב געטוהן  ָעֹשִ

ְרּתָ  ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ  אזוי ווי דו האסט גערעדט  ּכַ

 צו מיר ֵאָלי

 שטיי אויף איך בעהט דיך  ָנא -קּום

ָבה   זיץ  ׁשְ

 און עס ְוָאְכָלה 

יִדי   פון מיין פאנג  ִמּצֵ

ֲעבּור   וועגין  ּבַ

ָך:  י ַנְפׁשֶ ָבֲרַכּנִ  דיין זעהל זאל מיך בענטשען   ּתְ

 און יצחק האט געזאגט  כ) ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק 

נֹו -ֶאל  צו זיין זוהן  ּבְ

 וואס איז דאס זֶּה -ַמה

 אז דו האסט געאיילט  ִמַהְרּתָ 

 צו טרעפין  ֹצא ִלמְ 

ִני  מיין זוהן ּבְ

 און ער האט געזאגט  ַוּיֹאֶמר 

י ִהְקָרה   ווייל ער האט געמאכט טרעפען   ּכִ



 דיין באשעפער ה' ֱאלֶֹהיךָ 

 פאר מיר  ְלָפָני: 

 און יצחק האט געזאגט כא) ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק 

 צו יעקב ַיֲעֹקב -ֶאל

ה ׁשָ  ך גענעהן איך בעהט די ּנָא -ּגְ

ִני  ָך ּבְ  און איך וועל דיך אנטאפען מיין זוהן ַוֲאֻמׁשְ

ה ֶזה  צו ביסט דו דער דאזיגער ַהַאּתָ

ו  ִני ֵעֹשָ  מיין זוהן עשו ּבְ

 אויב נישט לֹא: -ִאם

ׁש ַיֲעֹקב  ּגַ  און יעקב האט גענעהנט כב)   ַוּיִ

 צו יצחק ִיְצָחק -ֶאל

 זיין פאטער ָאִביו 

הּו  ֵ  ער האט אים אנגעטאפט און ַוְיֻמׁשּ

 און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר 

 די שטימע איז יעקב'ס שטימע ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב 

ו:  ַדִים ְיֵדי ֵעֹשָ  און די הענט זענען עשו'ס הענט ְוַהּיָ

ירֹו   און ער האט אים נישט דערקענט כג)   ְולֹא ִהּכִ

י  עהןווייל זיינע הענט זענען געוו ָהיּו ָיָדיו -ּכִ

ו ָאִחיו  יֵדי ֵעֹשָ  אזוי ווי די הענד פון זיין ברודער עשו ּכִ

ִעֹרת   האריג ֹשְ

 און ער האט אים געבענטשט  ַוְיָבֲרֵכהּו: 

 און ער האט געזאגט כד)  ַוּיֹאֶמר 

ו  ִני ֵעֹשָ ה ֶזה ּבְ  ביסט דו דער דאזיגער מיין זוהן עשו ַאּתָ

 איך בין  און ער האט געזאגט ַוּיֹאֶמר ָאִני: 

 און ער האט געזאגט כה)  ַוּיֹאֶמר 

י  ה ּלִ ׁשָ  מאך גענעהנען צו מיר ַהּגִ

 און איך וועל עסען ְוֹאְכָלה 

ִני  יד ּבְ  פון מיין זוהנ'ס   שפייז ִמּצֵ

 פון וועגען  ְלַמַען 



י ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ  מיין זעהל זאל דיך בענטשן ּתְ

שׁ  ּגֶ  מאכט גענעהנען און ער האט אים גע לֹו -ַוּיַ

 און ער האט געגעסען ַוּיֹאַכל 

ֵבא לֹו ַיִין   און ער האט אים געברענגט וויין ַוּיָ

 : ּתְ ׁשְ  און ער האט געטרונקען ַוּיֵ

 און ער האט געזאגט צו אים כו)   ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

 זיין פאטער יצחק ִיְצָחק ָאִביו

ה ׁשָ  גענעהן איך בעהט דיך ּנָא -ּגְ

קָ  ִני: -הּוׁשֲ י ּבְ  און גיב מיר א קיש ּלִ

ׁש  ּגַ  און ער האט גענעהנט כז)  ַוּיִ

ק ַ ׁשּ  און ער האט אים געקושט לֹו -ַוּיִ

ַרח   און ער האט געשמעקט ַוּיָ

ָגָדיו -ֶאת  דעם גראך פון זיינע קליידער ֵריַח ּבְ

 און ער האט אים געבענטשט  ַוְיָבֲרֵכהּו 

 זאגטאון ער האט גע ַוּיֹאֶמר 

 זעה ְרֵאה 

ִני   דער גראך פון מיין זוהן ֵריַח ּבְ
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