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לו וַּיֹ֡אמֶר הֲכִי֩ ָקָר֨א ׁשְמֹ֜ו יַֽעֲֹק֗ב
וַּֽיַעְְקבֵ֨נִי֙ זֶ֣ה פַֽעֲמַ֔יִם
אֶת־ּבְכָֹֽרתִ֣י לָָק֔ח
וְהִּנֵ֥ה עַּתָ֖ה לַָק֣ח ּבְִרכָתִ֑י
וַּיֹאמַ֕ר הֲֹלֽא־אָצַ֥לְּתָ ּלִ֖י ּבְָרכָֽה׃
לז וַּיַ֨עַן יִצְחָ֜ק וַּיֹ֣אמֶר לְעֵׂשָ֗ו
הֵ֣ן ּגְבִ֞יר ׂשַמְּתִ֥יו לְָ֙ך
וְאֶת־ּכָל־אֶחָ֗יו
נָתַּ֤תִי לֹו֙ לַֽעֲבִָד֔ים
וְָדגָ֥ן וְתִיֹרׁ֖ש סְמַכְּתִ֑יו
ּולְכָ֣ה אֵפֹ֔וא
מָ֥ה אֶֽעֱׂשֶ֖ה ּבְנִֽי׃
לח וַּיֹ֨אמֶר עֵׂשָ֜ו אֶל־אָבִ֗יו
הַֽבְָרכָ֨ה אַחַ֤ת הִֽוא־לְָ֙ך אָבִ֔י
ּבְָֽרכֵ֥נִי גַם־אָ֖נִי אָבִ֑י
וַּיִּׂשָ֥א עֵׂשָ֛ו ֹקלֹ֖ו וַּיֵֽבְּךְ׃
לט וַּיַ֛עַן יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו וַּיֹ֣אמֶר אֵלָ֑יו
הִּנֵ֞ה מִׁשְמַּנֵ֤י הָאֶָ֨רץ֙ יִֽהְיֶ֣ה מֹֽוׁשָבֶָ֔ך
ּומִּטַ֥ל הַּׁשָמַ֖יִם מֵעָֽל׃
מ וְעַל־חְַרּבְָ֣ך תִֽחְיֶ֔ה
וְאֶת־אָחִ֖יָך ּתַֽעֲבֹ֑ד
וְהָיָה֙ ּכַֽאֲׁשֶ֣ר ּתִָר֔יד
ּופַָֽרְקּתָ֥ עֻּלֹ֖ו מֵעַ֥ל צַּוָאֶרָֽך׃
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 (1מה שאל עשו ליצחק ?
 (2תרגם "ויעקבני".
 (3לפי עשו למה נקרא שם של אחיו "יעקב" ?
 (4תרגם "פעמיים".
 (5מהו הפעם הראשון שיעקב התחכם מול עשו ?
 (6מהו הפעם השני שיעקב התחכם מול עשו ?
 (7תרגם "אצלת".
 (8מה שאל עשו ליצחק אחרי שאמר לו שיעקב התחכם מולו פעמיים ?
 (9מה ענה יצחק לעשו כששאל עשו "הלא אצלת לי ברכה" ?
 (10איזה אח יהיה גביר לאיזה אח ?
 (11כיצד הסביר יצחק לעשו למה לא יוכל לברך אותו כבר ?
 (12תרגם "סמכתיו".
 (13מה ביקש עשו אחרי שיצחק ביאר למה לא השאיר אצלו ברכה ?
 (14מה עשה עשו אחרי שביקש ברכת אחת מיצחק ?
 (15למה חשב עשו שעדיין יוכל להתברך מיצחק ?
 (16מה ענה יצחק לעשו אחרי שעשו הרים קולו בבכי ?
 (17אלו ברכות בענין גידולי הארץ נתן יצחק לעשו ?
 (18כיצד בירך יצחק בברכת שומן הארץ אם כבר בירך יעקב בכך ?
 (19כיצד בירך יצחק בברכת הטל אם כבר בירך יעקב בכך ?
 (20האם הברכות של "משמני הארץ" ו"מטל השמים" שנתן יצחק לעשו היו
באותו ארץ שבירך יעקב?
 (21הסביר כיצד הברכות של "משמני הארץ" ו"מטל השמים" שנתן יצחק
לעשו לא היו באותו ארץ שבירך יעקב ?
 (22כיצד יצטרך עשו לשרור בארצו לפי ברכת יצחק לעשו ?
 (23למי יעבוד עשו ?
 (24האם תהיה עשו עבד ליעקב בכל מצב ?
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 (25באיזה תנאי כבר לא יהיה עשו עבד ליעקב ?
 (26תרגם "ופרקת".
 (27תרגם "עולו".
 (28באר המשל של "ופרקת עולו מעל צוארך".
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