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 ל וַיְהִ֗י ּכַֽאֲׁשֶ֨ר ּכִּלָ֣ה יִצְחָק֮ לְבֵָרְ֣ך אֶֽת־יַעֲֹקב֒
 וַיְהִ֗י אְַ֣ך יָצֹ֤א יָצָא֙ יַֽעֲֹק֔ב
מֵאֵ֥ת ּפְנֵ֖י יִצְחָ֣ק אָבִ֑יו

 וְעֵׂשָ֣ו אָחִ֔יו ּבָ֖א מִּצֵידֹֽו׃ 
 לא וַּיַ֤עַׂש ּגַם־הּוא֙ מַטְעַּמִ֔ים

וַּיָבֵ֖א לְאָבִ֑יו
 וַּיֹ֣אמֶר לְאָבִ֗יו יָֻק֤ם אָבִי֙ 

וְיֹאכַל֙ מִּצֵ֣יד ּבְנֹ֔ו
ּבַֽעֲבֻ֖ר ּתְבְָֽרכַּ֥נִי נַפְׁשֶָֽך׃ 

 לב וַּיֹ֥אמֶר לֹ֛ו יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו 
מִי־אָּ֑תָה

 וַּיֹ֕אמֶר אֲנִ֛י ּבִנְָ֥ך בְכְֹֽרָ֖ך עֵׂשָֽו׃ 
לג וַּיֶֽחֱַר֨ד יִצְחָ֣ק חֲָרָדה֮ ּגְֹדלָ֣ה עַד־מְאֹד֒

וַּיֹ֡אמֶר מִֽי־אֵפֹ֡וא הּ֣וא הַּצָֽד־צַיִד֩ 
 וַּיָ֨בֵא לִ֜י 

 וָֽאֹכַ֥ל מִּכֹ֛ל ּבְטֶֶ֥רם ּתָבֹ֖וא וָאֲבְָֽרכֵ֑הּו
ּגַם־ּבָרּ֖וְך יִֽהְיֶֽה׃   

לד ּכִׁשְמֹ֤עַ עֵׂשָו֙ אֶת־ּדִבְֵר֣י אָבִ֔יו 
 וַּיִצְעַ֣ק צְעָָק֔ה ּגְֹדלָ֥ה ּומָָר֖ה עַד־מְאֹ֑ד

וַּיֹ֣אמֶר לְאָבִ֔יו
ּבְָֽרכֵ֥נִי גַם־אָ֖נִי אָבִֽי׃ 

 לה וַּיֹ֕אמֶר ּבָ֥א אָחִ֖יָך ּבְמְִרמָ֑ה 
 וַּיִּקַ֖ח ּבְִרכָתֶָֽך׃
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תרגם "יצוא יצא”.1)
מתי בדיוק נכנס עשו ליצחק אחרי שנתן יצחק את הברכה ליעקב ? 2)
מה קרה מיד כשיצא יעקב מלקבל ברכתו של יצחק ? 3)
מה הכין עשו ליצחק לאכול כדי לקבל את הברכות ? 4)
מה אמר עשו ליצחק ?5)
מה שאל יצחק לעשו ? 6)
מה ענה עשו כשיצחק שאלו "מי אתה" ? 7)
תרגם "ויחרד". 8)
מה קרה ליצחק כשעשו אמר לו שהוא בנו בכורו, עשו ? 9)

עד כמה חרד יצחק ?10)
למה חרד יצחק ? 11)
תרגם "מי אפוא". 12)
מה תמה יצחק כשעשו אמר לו שהוא בנו בכורו, עשו ? 13)
כיצד הסביר יצחק לעשו מה תמוה לו ?14)
האם יעקב אכן "צד ציד" כדי להביא מטעמים ליצחק ? 15)
האם יצחק התחרט על זה שנתן את הברכות ליעקב בטעות ? 16)
מנין שלא התחרט יצחק על זה שנתן את הברכות ליעקב בטעות ? 17)
על מה נאמר ומי אמר "גם ברוך יהיה" ? 18)
תרגם "ויצעק". 19)
תרגם "מרה". 20)
מה עשה עשו כששמע שיצחק הסכים שיעקב יישאר מבורך ? 21)
עד כמה צעק עשו ? 22)
מי צעק "צעקה גדולה ומרה עד מאד" ועל מה ?23)
מה אמר עשו ליצחק אחרי שראה שיצחק לא התחרט ? 24)
מי אמר למי "ברכני גם אני אבי" ? 25)
תרגם "במרמה". 26)
מה ענה יצחק כששאלו עשו "ברכני גם אני אבי" ?27)


