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וַּיַ֤עַׂש לָהֶם֙ מִׁשְּתֶ֔ה

וַּיֹֽאכְלּ֖ו וַּיִׁשְּתּֽו׃

לא

וַּיַׁשְּכִ֣ימּו בַּבֶֹ֔קר

וַּיִּׁשָֽבְעּ֖ו אִ֣יׁש לְאָחִ֑יו
וַיְׁשַּלְחֵ֣ם יִצְחָ֔ק
וַּיֵֽלְכּ֥ו מֵֽאִּתֹ֖ו ּבְׁשָלֹֽום׃

לב

וַיְהִ֣י ׀ ּבַּיֹ֣ום הַהּ֗וא

וַּיָבֹ֨אּו֙ עַבְֵד֣י יִצְחָ֔ק
וַּיַּגִ֣דּו לֹ֔ו עַל־אֹדֹ֥ות הַּבְאֵ֖ר
אֲׁשֶ֣ר חָפָ֑רּו
וַּיֹ֥אמְרּו לֹ֖ו מָצָ֥אנּו מָֽיִם׃

לג

וַּיְִקָר֥א אֹתָּ֖ה ׁשִבְעָ֑ה

עַל־ּכֵ֤ן ׁשֵם־הָעִיר֙ ּבְאֵ֣ר ׁשֶ֔בַע
עַ֖ד הַּיֹ֥ום הַּזֶֽה׃

לד

וַיְהִ֤י עֵׂשָו֙ ּבֶן־אְַרּבָעִ֣ים ׁשָנָ֔ה

וַּיִּקַ֤ח אִּׁשָה֙ אֶת־יְהּוִד֔ית ּבַת־ּבְאִֵר֖י הַֽחִּתִ֑י
וְאֶת־ּבָׂ֣שְמַ֔ת ּבַת־אֵיֹל֖ן הַֽחִּתִֽי׃

לה

וַּתִֽהְיֶ֖יןָ מַֹ֣רת רּ֑וחַ

לְיִצְחָ֖ק ּולְִרבְָקֽה׃
 (1תרגם "משתה".
 (2מה עשו במשתה שעשה יצחק ?
 (3האם אבימלך ורעיו ופיכול שר צבאו נשארו ללון בבאר שבע ?
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 (4מה עשו כשקמו אבימלך ורעיו ופיכול שר צבאו למחרת המשתה ?
 (5האם יצחק עשה ברית עם אבימלך ורעיו ופיכול שר צבאו ?
 (6מה עשה יצחק אחרי שעשה יצחק ברית עם אבימלך ?
 (7מה סיפרו ) (tellעבדי יצחק ליצחק ביום ששילח את אבימלך ?
 (8על איזה באר סיפרו עבדי יצחק ליצחק שמצאו מים ?
 (9תרגם "אודות".
 (10כיצד קרא יצחק לבאר שהוציא מים ביום ששילח את אבימלך ? למה ?
 (11לפי המסופר בפרשת תולדות למה נקרא העיר "באר שבע" בשמה ?
 (12לפי המסופר בפרשת וירא למה נקרא "באר שבע" בשמה ?
 (13האם הסיבה המוזכר בפרשת תולדות שנקרא באר שבע בשמה תואם
הסיבה שהוזכר בפרשת וירא ?
 (14בן כמה היה עשו כשהתחתן )? (got married
 (15כמה נשים נשא ) (marryעשו בהיותו בן ארבעים ?
 (16מדוע נמשל ) (comparedעשיו לחזיר ?
 (17מה היתה שמה של אשתו הראשונה של עשו ?
 (18מי היה אביה של יהודית אשת עשו ?
 (19מאיזה עם היתה יהודית בת בארי אשת עשו ?
 (20מה היתה שמה של אשתו השניה של עשו ?
 (21מי היה אביה של בשמת אשת עשו ?
 (22מאיזה עם היתה בשמת בת אילון אשת עשו ?
 (23בן כמה היה יצחק כשעשו התחן בגיל ? 40
 (24תרגם "ותהיין".
 (25האם נשות ) (wives ofעשו מצאו חן בעיני יצחק ורבקה ?
 (26איזה הרגשה גרמו ) (causeנשות עשו ליצחק ורבקה ? למה ?

