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יא וַּיֹ֣אמֶר יַֽעֲֹק֔ב אֶל־ִרבְָק֖ה אִּמֹ֑ו
הֵ֣ן עֵׂשָ֤ו אָחִי֙ אִ֣יׁש ׂשָעִ֔ר
וְאָֽנֹכִ֖י אִ֥יׁש חָלָֽק׃
יב אּולַ֤י יְמֻּׁשֵ֨נִי֙ אָבִ֔י
וְהָיִ֥יתִי בְעֵינָ֖יו ּכִמְתַעְּתֵ֑עַ
וְהֵֽבֵאתִ֥י עָלַ֛י ְקלָלָ֖ה
וְֹל֥א בְָרכָֽה׃
יג וַּתֹ֤אמֶר לֹו֙ אִּמֹ֔ו
עָלַ֥י ִקלְלָֽתְָ֖ך ּבְנִ֑י
אְַ֛ך ׁשְמַ֥ע ּבְֹקלִ֖י וְלְֵ֥ך ַקֽח־לִֽי׃
יד וַּיֵ֨לְֶ֙ך וַּיִּקַ֔ח וַּיָבֵ֖א לְאִּמֹ֑ו
וַּתַ֤עַׂש אִּמֹו֙ מַטְעַּמִ֔ים
ּכַֽאֲׁשֶ֖ר אָהֵ֥ב אָבִֽיו׃
טו וַּתִּקַ֣ח ִר֠בְָקה
אֶת־ּבִגְֵד֨י עֵׂשָ֜ו ּבְנָּ֤ה הַּגָֹדל֙ הַֽחֲמֹֻד֔ת
אֲׁשֶ֥ר אִּתָּ֖ה ּבַּבָ֑יִת
וַּתַלְּבֵׁ֥ש אֶֽת־יַעֲֹק֖ב ּבְנָּ֥ה הַּקָטָֽן׃
טז וְאֵ֗ת עֹֹרת֙ ּגְָדיֵ֣י הָֽעִּזִ֔ים
הִלְּבִ֖יׁשָה עַל־יָָד֑יו
וְעַ֖ל חֶלְַק֥ת צַּוָאָרֽיו׃
יז וַּתִּתֵ֧ן אֶת־הַּמַטְעַּמִ֛ים
וְאֶת־הַּלֶ֖חֶם אֲׁשֶ֣ר עָׂשָ֑תָה
ּבְיַ֖ד יַֽעֲֹק֥ב ּבְנָּֽה׃
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 (1תרגם "חלק".
 (2מה תמה ) (wonderedיעקב לרבקה אמו ?
 (3איזה הבדל ) (differenceהיה בין גופו של יעקב לגופו של עשו ?
 (4תרגם "ימושני".
 (5מה פחד ) (fearיעקב שיצחק יעשה כשיביא לו המטעמים ?
 (6תרגם "כמתעתע".
 (7אם יצחק ימשש ) (feelsאת יעקב ,מה יגלה )? (will be revealed
 (8אם יצחק ימשש את יעקב ,מה יחשוב ) (thinkעל יעקב ?
 (9ממה פחד יעקב אם יצחק יגלה שאכן הוא יעקב?
 (10מה אמרה רבקה ליעקב על החשש שלו ?
 (11מי אמר למי ועל מה "עלי קללתך בני" ?
 (12האם רבקה עדיין ) (stillביקש מיעקב שיגנוב הברכות ?
 (13האם יעקב הלך אל הצאן והביא שני גדיים שביקשה רבקה ?
 (14מה עשתה רבקה עם שני הגדיים שהביא יעקב ?
 (15מה עשתה רבקה להסיר חשש של יעקב שמא יצחק ימשש אותו ? )(2
 (16תרגם "החמודות"(2) .
 (17אלו בגדים הלביש רבקה על יעקב ?
 (18אצל מי היו בגדי עשו החמודות ? למה ?
 (19על איזה חלק של גופו של יעקב לא כיסו בגדי עשו החמודות ?
 (20מה הלבישה רבקה על ידי יעקב?
 (21מה הלבישה רבקה על הצואר החלק של יעקב ?
 (22על אלו חלקי גופו של יעקב הלבישה רבקה את עורות גדיי העזים ?
 (23חוץ מן המטעמים שעשתה רבקה ,מה עוד שלחה עם יעקב ליצחק ?

