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מא וַּיִׂשְטֹ֤ם עֵׂשָו֙ אֶֽת־יַעֲֹק֔ב
עַ֨ל־הַּבְָרכָ֔ה אֲׁשֶ֥ר ּבְֵֽרכֹ֖ו אָבִ֑יו
וַּיֹ֨אמֶר עֵׂשָ֜ו ּבְלִּבֹ֗ו
יְִקְרבּו֙ יְמֵי֙ אֵ֣בֶל אָבִ֔י
וְאַֽהְַרגָ֖ה אֶת־יַֽעֲֹק֥ב אָחִֽי׃
מב וַּיֻּגַ֣ד לְִרבְָק֔ה
אֶת־ּדִבְֵר֥י עֵׂשָ֖ו ּבְנָּ֣ה הַּגָֹד֑ל
וַּתִׁשְלַ֞ח וַּתְִקָר֤א לְיַֽעֲֹקב֙ ּבְנָּ֣ה הַּקָטָ֔ן
וַּתֹ֣אמֶר אֵלָ֔יו
הִּנֵה֙ עֵׂשָ֣ו אָחִ֔יָך מִתְנַחֵ֥ם לְָ֖ך לְהְָרגֶָֽך׃
מג וְעַּתָ֥ה בְנִ֖י ׁשְמַ֣ע ּבְֹקלִ֑י
וְקּ֧ום ּבְַרח־לְָ֛ך
אֶל־לָבָ֥ן אָחִ֖י חָָרֽנָה׃
מד וְיָֽׁשַבְּתָ֥ עִּמֹ֖ו יָמִ֣ים אֲחִָד֑ים
עַ֥ד אֲׁשֶר־ּתָׁשּ֖וב חֲמַ֥ת אָחִֽיָך׃
מה עַד־ׁשּ֨וב אַף־אָחִ֜יָך מִּמְָ֗ך
וְׁשָכַח֙ אֵ֣ת אֲׁשֶר־עָׂשִ֣יתָ ּלֹ֔ו
וְׁשָֽלַחְּתִ֖י
ּולְַקחְּתִ֣יָך מִּׁשָ֑ם
לָמָ֥ה אֶׁשְּכַ֛ל ּגַם־ׁשְנֵיכֶ֖ם
יֹ֥ום אֶחָֽד׃
 (1תרגם "וישטום".
 (2כיצד הרגיש עשו כלפי יעקב על שגזל את הברכות ?
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 (3מה אמר עשו על שיעקב גנב הברכות ?
 (4למי אמר עשו שרוצה להרוג את יעקב ?
 (5תרגם "אבל אבי".
 (6על איזה זמן אמר עשו בלבו שיהרוג את יעקב ?
 (7למה לא רצה עשו להרוג את יעקב בחיי אביו ?
 (8למי נודע על מחשבת עשו ?
 (9כיצד נודע לרבקה על מחשבת עשו ?
 (10מה עשתה רבקה ?
 (11תרגם “מתנחם".
 (12מה סיפרה רבקה ליעקב ?
 (13מה ביקשה רבקה מיעקב לעשות כדי להנצל מעצת עשו ?
 (14למי ביקשה רבקה יעקב לברוח ?
 (15לאיפה ביקשה רבקה יעקב לברוח ?
 (16איפה גר לבן ?
 (17מה היה היחס בין רבקה ללבן ?
 (18תרגם "אחדים".
 (19לכמה זמן ביקשה רבקה מיעקב לשב אצל לבן ?
 (20תרגם "חמת".
 (21עד מתי אמרה רבקה ליעקב שימשיך לגור עם לבן ?
 (22באר "עד אשר תשוב חמת אחיך".
 (23תרגם "אף אחיך".
 (24מתי יוכל יעקב לחזור מלבן ?
 (25כיצד ידע יעקב מתי לחזור מלבן ?
 (26תרגם "אשכל".
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 (27ממה פחד רבקה אם ישאר יעקב בארץ כנען ?
 (28כיצד קוראים לאם שאיבדה בניה ?
 (29למה פחדה רבקה שתהיה שכולה משני בניה ?
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