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 כה וַּיֹ֗אמֶר הַּגִׁ֤שָה ּלִי֙
 וְאֹֽכְלָה֙ מִּצֵ֣יד ּבְנִ֔י

לְמַ֥עַן ּתְבֶָֽרכְָ֖ך נַפְׁשִ֑י
וַּיַּגֶׁש־לֹו֙ וַּיֹאכַ֔ל 

 וַּיָ֧בֵא לֹ֦ו יַ֖יִן וַּיֵֽׁשְּתְ׃ 
 כו וַּיֹ֥אמֶר אֵלָ֖יו יִצְחָ֣ק אָבִ֑יו

ּגְׁשָה־ּנָ֥א
ּוׁשְָקה־ּלִ֖י ּבְנִֽי׃ 

כז וַּיִּגַׁש֙ וַּיִּׁשַק־לֹ֔ו 
 וַּיַָ֛רח אֶת־ֵר֥יחַ ּבְגָָד֖יו 

 וַֽיְבְָרכֵ֑הּו
 וַּיֹ֗אמֶר ְראֵה֙ ֵר֣יחַ ּבְנִ֔י ּכְֵר֣יחַ ׂשֶָד֔ה

אֲׁשֶ֥ר ּבְֵֽרכֹ֖ו יְהוָֽה׃
 כח וְיִּֽתֶן־לְָ֙ך הָֽאֱֹלהִ֔ים 

 מִּטַל֙ הַּׁשָמַ֔יִם
 ּומִׁשְמַּנֵ֖י הָאֶָ֑רץ
וְֹר֥ב ּדָגָ֖ן וְתִיֹרֽׁש׃

כט יַֽעַבְדּ֣וָך עַּמִ֗ים 
(וישתחו) וְיִֽׁשְּתַחֲוּ֤ו לְָ֙ך לְאֻּמִ֔ים 

 הֱוֵ֤ה גְבִיר֙ לְאַחֶ֔יָך 
 וְיִׁשְּתַֽחֲוּ֥ו לְָ֖ך ּבְנֵ֣י אִּמֶָ֑ך

אְֹֽרֶר֣יָך אָרּ֔ור
 ּוֽמְבְָרכֶ֖יָך ּבָרּֽוְך׃ 
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מה ביקש יצחק מיעקב אחרי שיעקב ענה שוב שהוא עשו ? 1)
למה ביקש יצחק מיעקב שיגש לו האוכל שהביא ? 2)
מה עוד הביא יעקב ליצחק כדי לשתות ? 3)
תרגם "ושקה". 4)
מה ביקש יצחק מיעקב אחרי שיצחק אכל ושתה ? 5)
מי אמר למי "גשה נא ושקה לי בני" ? 6)
מי נשק למי כשיצחק ביקש מיעקב שישק לו ? 7)
תרגם "וירח". 8)
מה עשה יצחק בעוד שיעקב נשק אותו ? 9)

מה עשה יצחק כשהריח ריח בגדי יעקב ? 10)
איזה ריח היו לבגדי עשו אשר לבש יעקב ? 11)
מה עשה יצחק כשהריח בגדי עשו שעל יעקב ?12)
תרגם "טל". 13)
מהו הדבר הראשון שבירך יצחק את יעקב אחרי שהריחו ? 14)
תרגם "ומשמני". 15)
תרגם "דגן". 16)
תרגם "תירוש". 17)
מה הם שלשה חלקי הברכה הקשורים לצמיחת פרות שדה ?18)
באיזה ברכה בירך יצחק את יעקב ביחסו לשאר עמי הארץ ? 19)
מי ישתחוה ליעקב ? 20)
תרגם “גביר". 21)
מי הם “ אחיך " של יעקב ?22)
מי הם "בני אמך" של יעקב ? 23)
במה בירך יצחק את יעקב לגבי מי שיקלל את יעקב ?24)
במה בירך יצחק את יעקב לגבי מי שיברך את יעקב ?25)


