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כט וַּיָ֥זֶד יַֽעֲֹק֖ב נָזִ֑יד
וַּיָבֹ֥א עֵׂשָ֛ו מִן־הַּׂשֶָד֖ה 

 וְהּ֥וא עָיֵֽף׃ 

ל וַּיֹ֨אמֶר עֵׂשָ֜ו אֶֽל־יַעֲֹק֗ב
הַלְעִיטֵ֤נִי נָא֙ מִן־הָֽאָֹד֤ם הָֽאָֹדם֙ הַּזֶ֔ה 

ּכִ֥י עָיֵ֖ף אָנֹ֑כִי 
 עַל־ּכֵ֥ן ָקָרֽא־ׁשְמֹ֖ו אֱדֹֽום׃ 

 לא וַּיֹ֖אמֶר יַֽעֲֹק֑ב
מִכְָר֥ה כַּיֹ֛ום אֶת־ּבְכָֹֽרתְָ֖ך לִֽי׃

לב וַּיֹ֣אמֶר עֵׂשָ֔ו 
הִּנֵ֛ה אָֽנֹכִ֥י הֹולְֵ֖ך לָמּ֑ות 

וְלָּמָה־ּזֶ֥ה לִ֖י ּבְכָֹרֽה׃ 

 לג וַּיֹ֣אמֶר יַֽעֲֹק֗ב 

הִּׁשָ֤בְעָה ּלִי֙ ּכַּיֹ֔ום
וַּיִּׁשָבַ֖ע לֹ֑ו 

וַּיִמְּכֹ֥ר אֶת־ּבְכָֹֽרתֹ֖ו לְיַֽעֲֹקֽב׃ 

 לד וְיַֽעֲֹק֞ב נָתַ֣ן לְעֵׂשָ֗ו לֶ֚חֶם 
 ּונְזִ֣יד עֲָדׁשִ֔ים
וַּיֹ֣אכַל וַּיֵׁ֔שְּתְ
 וַּיָָ֖קם וַּיֵלְַ֑ך 

 וַּיִ֥בֶז עֵׂשָ֖ו אֶת־הַּבְכָֹרֽה׃
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תרגם "ויזד". 1)
תרגם "נזיד". 2)
מה בישל יעקב ? מדוע ?3)
למה רצה עשו מהתבשיל (cooked food) שבישל יעקב ? 4)
תרגם "עיף". 5)
מדוע היה עשיו עיף ?6)
תרגם "הלעיטיני". 7)
מה ביקש (request) עשו מיעקב ? 8)
איזה צבע (color) היה התבשיל שבישל (cooked) יעקב ? 9)

מהו עוד שם לעם שיצא מעשו ? 10)
למה נקרא העם שיצא מעשו בשם "אדום" ? 11)
מה אמר יעקב לעשו כשעשו ביקש להאכיל אותו מן התבשיל ? 12)
תרגם "מכרה". 13)
מה ענה עשו כשיעקב ביקש לקנות ממנו בכורתו תמורת הנזיד ?14)
מדוע רצה יעקב שעשיו ימכור לו את הבכורה ? 15)
למה חשב (think) עשו שהולך למות ? (2)16)
מה ביקש יעקב מעשו להוכיח (to prove) שמכר לו הבכורה ? 17)
האם עשו נשבע למכור הבכורה ליעקב ? 18)
מה נתן יעקב לעשו אחרי שעשו נשבע למכור הבכורה ליעקב ? 19)
חוץ (besides) מנזיד העדשים מה עוד האכיל יעקב לעשו ? 20)
מה עשה עשו אחרי שאכל ושתה ממה שהאכילו יעקב ? 21)
האם עשו מיד התחרט (regret) על מה שמכר ליעקב את הבכורה ?22)
תרגם “ויבז".23)
מנין יודעים שעשיו ביזה את הבכורה ?24)
מה עוד קרה ביום שעשיו מכר את בכורתו ליעקב ?25)


