Bereishis Ch. Ch. 31, 51 - Ch. 32, 3

…Lesson # 174 - Yaakov & Lavan

נא וַּיֹ֥אמֶר לָבָ֖ן לְיַֽעֲֹק֑ב
הִּנֵ֣ה ׀ הַּגַ֣ל הַּזֶ֗ה
וְהִּנֵה֙ הַּמַּצֵבָ֔ה אֲׁשֶ֥ר יִָר֖יתִי ּבֵינִ֥י ּובֵינֶָֽך׃
נב עֵ֚ד הַּגַ֣ל הַּזֶ֔ה וְעֵָד֖ה הַּמַּצֵבָ֑ה
אִם־אָ֗נִי ֹלֽא־אֶעֱבֹ֤ר אֵלֶ֨יָ֙ך אֶת־הַּגַ֣ל הַּזֶ֔ה
וְאִם־אַּ֠תָה ֹלֽא־תַעֲבֹ֨ר אֵלַ֜י
אֶת־הַּגַ֥ל הַּזֶ֛ה
וְאֶת־הַּמַּצֵבָ֥ה הַּזֹ֖את לְָרעָֽה׃
נג אֱֹלהֵ֨י אַבְָרהָ֜ם וֵֽאֹלהֵ֤י נָחֹור֙
יִׁשְּפְטּ֣ו בֵינֵ֔ינּו אֱֹלהֵ֖י אֲבִיהֶ֑ם
וַּיִּׁשָבַ֣ע יַֽעֲֹק֔ב ּבְפַ֖חַד אָבִ֥יו יִצְחָֽק׃
נד וַּיִזְּבַ֨ח יַֽעֲֹק֥ב זֶ֨בַח֙ ּבָהָ֔ר
וַּיְִקָר֥א לְאֶחָ֖יו לֶֽאֱכָל־לָ֑חֶם
וַּיֹ֣אכְלּו לֶ֔חֶם וַּיָלִ֖ינּו ּבָהָֽר׃
א וַּיַׁשְּכֵ֨ם לָבָ֜ן ּבַּבֶֹ֗קר
וַיְנַּׁשֵ֧ק לְבָנָ֛יו וְלִבְנֹותָ֖יו
וַיְבֶָ֣רְך אֶתְהֶ֑ם
וַּיֵ֛לְֶך וַּיָׁ֥שָב לָבָ֖ן לִמְֹקמֹֽו׃
ב וְיַֽעֲֹק֖ב הָלְַ֣ך לְַדְרּכֹ֑ו
וַּיִפְּגְעּו־בֹ֖ו מַלְאֲכֵ֥י אֱֹלהִֽים׃
ג וַּיֹ֤אמֶר יַֽעֲֹקב֙ ּכַֽאֲׁשֶ֣ר ָראָ֔ם
מַֽחֲנֵ֥ה אֱֹלהִ֖ים זֶ֑ה
וַּיְִקָר֛א ׁשֵֽם־הַּמָקֹ֥ום הַהּ֖וא מַֽחֲנָֽיִם׃

…Vayetze - Topic 5 - Yaakov’s Leaves

Bereishis Ch. Ch. 31, 51 - Ch. 32, 3

…Lesson # 174 - Yaakov & Lavan

…Vayetze - Topic 5 - Yaakov’s Leaves

 (1תרגם "יריתי".
 (2מה החלק השלישי בברית של לבן ויעקב ?
 (3באיזה "אלקים" רצה לבן לעשות את הברית עם יעקב ?
 (4מי היה אביהם של נחור ואברהם ?
 (5מי היה אלקים של תרח אבי נחור ואבי אברהם ?
 (6במי נשבע יעקב כדי לעשות את הברית עם לבן ?
 (7האם יעקב נשבע באלקי נחור ותרח כדי לעשות ברית עם לבן ?
 (8מה עשה יעקב אחרי שנשבע וכרת הברית עם לבן ?
 (9למי קרא יעקב לסעודה שאחרי כריתת ברית עם לבן ?
 (10מתי נפרד לבן מיעקב בגלעד ?
 (11מה עשה לבן לבנותיו ובני יעקב למחרת כריתת ברית עם יעקב ?
 (12מה עשה לבן אחרי שנשק לבנותיו ולבני יעקב קודם שעזב את גלעד ?
 (13לאיפה הלך לבן אחרי שעזב את יעקב בגלעד ?
 (14לאיפה התחיל יעקב ללכת אחרי שעזב את גלעד ?
 (15תרגם "ויפגעו".
 (16מי פגשו את יעקב כשעזב את גלעד בדרכו לארץ כנען ?
 (17תרגם "מחנה".
 (18מה אמר יעקב כשראה מלאכי אלקים שפגשו אותו בדרכו ?
 (19כיצד קרא יעקב למקום שבו פגש מלאכי אלקים בדרכו ?
 (20מה קרה ליעקב ב"מחנים" ?

