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 יח וַּיָבֹ֥א אֶל־אָבִ֖יו
וַּיֹ֣אמֶר אָבִ֑י

 וַּיֹ֣אמֶר הִּנֶּ֔נִי 
מִ֥י אַּתָ֖ה ּבְנִֽי׃

 יט וַּיֹ֨אמֶר יַֽעֲֹק֜ב אֶל־אָבִ֗יו 
 אָֽנֹכִי֙ עֵׂשָ֣ו ּבְכֶֹרָ֔ך

 עָׂשִ֕יתִי ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּדִּבְַ֖רּתָ אֵלָ֑י
 קּֽום־נָ֣א ׁשְבָ֗ה וְאָכְלָה֙ מִּצֵיִד֔י

ּבַֽעֲבּ֖ור ּתְבְָֽרכַּ֥נִי נַפְׁשֶָֽך׃
 כ וַּיֹ֤אמֶר יִצְחָק֙ אֶל־ּבְנֹ֔ו 
 מַה־ּזֶ֛ה מִהְַ֥רּתָ לִמְצֹ֖א ּבְנִ֑י

וַּיֹ֕אמֶר ּכִ֥י הְִקָר֛ה יְהוָ֥ה אֱֹלהֶ֖יָך לְפָנָֽי׃
 כא וַּיֹ֤אמֶר יִצְחָק֙ אֶֽל־יַעֲֹק֔ב 

 ּגְׁשָה־ּנָ֥א וַאֲמֻֽׁשְָ֖ך ּבְנִ֑י
 הַֽאַּתָ֥ה זֶ֛ה ּבְנִ֥י עֵׂשָ֖ו אִם־ֹלֽא׃

 כב וַּיִּגַׁ֧ש יַֽעֲֹק֛ב אֶל־יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו וַיְמֻּׁשֵ֑הּו
 וַּיֹ֗אמֶר הַּקֹל֙ קֹ֣ול יַֽעֲֹק֔ב

 וְהַּיַָד֖יִם יְֵד֥י עֵׂשָֽו׃
כג וְֹל֣א הִּכִירֹ֔ו

ּכִֽי־הָיּ֣ו יָָד֗יו ּכִיֵד֛י עֵׂשָ֥ו אָחִ֖יו ׂשְעִֹר֑ת 
 וַֽיְבְָרכֵֽהּו׃ 

כד וַּיֹ֕אמֶר אַּתָ֥ה זֶ֖ה ּבְנִ֣י עֵׂשָ֑ו
 וַּיֹ֖אמֶר אָֽנִי׃ 
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מה אמר יעקב בתחלה כשבא ליצחק ? 1)
מה ענה יצחק ליעקב ? 2)
מה שאל יצחק ליעקב ?3)
מה ענה יעקב ליצחק ? האם הוא שקר ? מדוע ?4)
מה ביקש יעקב מיצחק אביו לעשות ? 5)
באר "קום נא שבה". 6)
האם יעקב ביקש מיצחק שיברכהו אחרי שיאכל מ"צידתו" ? 7)
מה שאל יצחק ליעקב כשיעקב ביקש ממנו שישב ויאכלו ? מדוע ? 8)
תרגם "הקרה". 9)

כיצד הסביר יעקב ליצחק כיצד חזר מהר ? 10)
האם יצחק האמין שאכן זה היה יעקב שהביא לו המטעמים ? 11)
תרגם "גשה". 12)
תרגם "ואמושך". 13)
מה ביקש יצחק מיעקב לעשות כדי לברר אם אכן הוא "עשו" ? 14)
האם יצחק מישש את "יעקב" כשניגש אליו ? 15)
האם יצחק הרגיש במישוש שלו שזה יעקב או עשו ? 16)
מה אמר יצחק אחרי שמישש את "עשו". 17)
מי אמר ועל מה אמר "הקול קול יעקב, והידים ידי עשו" ? 18)
האם יצחק בירך את יעקב מיד אחרי שמישש אותו ? (2)19)
האם מפורש איזה ברכה בירך יצחק את יעקב אחרי שמישש אותו ? 20)
האם יצחק היה בטוח שהוא עשו אחרי שנתן ברכה ליעקב ? 21)
מה שאל יצחק ליעקב אחרי שברכהו בתחלה ? 22)
מה ענה יעקב כששאלו יצחק שוב "אתה זה בני עשו” ? האם הוא   23)

שקר ? מדוע ?


