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א וַּיִּׂשָ֨א יַֽעֲֹק֜ב עֵינָ֗יו
וַּיְַרא֙ וְהִּנֵ֣ה עֵׂשָ֣ו ּבָ֔א
וְעִּמֹ֕ו אְַרּבַ֥ע מֵאֹ֖ות אִ֑יׁש
וַּיַ֣חַץ אֶת־הַיְלִָד֗ים
עַל־לֵאָה֙ וְעַל־ָרחֵ֔ל וְעַ֖ל ׁשְּתֵ֥י הַּׁשְפָחֹֽות׃
ב וַּיָׂ֧שֶם אֶת־הַּׁשְפָחֹ֛ות וְאֶת־יַלְֵדיהֶ֖ן ִרֽאׁשֹנָ֑ה
וְאֶת־לֵאָ֤ה וִֽילֶָד֨יהָ֙ אַֽחֲֹרנִ֔ים
וְאֶת־ָרחֵ֥ל וְאֶת־יֹוסֵ֖ף אַֽחֲֹרנִֽים׃
ג וְהּ֖וא עָבַ֣ר לִפְנֵיהֶ֑ם
וַּיִׁשְּתַ֤חּו אְַ֨רצָה֙ ׁשֶ֣בַע ּפְעָמִ֔ים
עַד־ּגִׁשְּתֹ֖ו עַד־אָחִֽיו׃
ד וַּיָָ֨רץ עֵׂשָ֤ו לְִקָראתֹו֙ וַֽיְחַּבְֵק֔הּו
וַּיִּפֹ֥ל עַל־צַּוָאָר֖ו
וַּׄיִּׁׄשֵָׄק֑ׄהּׄוׄ וַּיִבְּכּֽו׃
ה וַּיִּׂשָ֣א אֶת־עֵינָ֗יו
וַּיְַ֤רא אֶת־הַּנָׁשִים֙ וְאֶת־הַיְלִָד֔ים
וַּיֹ֖אמֶר מִי־אֵּ֣לֶה ּלְָ֑ך
וַּיֹאמַ֕ר הַיְלִָד֕ים אֲׁשֶר־חָנַ֥ן אֱֹלהִ֖ים אֶת־עַבְּדֶָֽך׃
ו וַּתִּגַׁ֧שְןָ הַּׁשְפָחֹ֛ות
הֵּ֥נָה וְיַלְֵדיהֶ֖ן וַּתִֽׁשְּתַחֲוֶֽיןָ׃
ז וַּתִּגַׁ֧ש ּגַם־לֵאָ֛ה וִֽילֶָד֖יהָ וַּיִֽׁשְּתַחֲוּ֑ו
וְאַחַ֗ר נִּגַׁ֥ש יֹוסֵ֛ף וְָרחֵ֖ל וַּיִֽׁשְּתַחֲוּֽו׃
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 (1מה ראה יעקב למחרת התאבקותו עם המלאך ?
 (2מה ראה יעקב מגיע ביחד עם עשו לקראתו ?
 (3תרגם "ויחץ".
 (4מה עשה יעקב עם בני משפחתו ?
 (5כיצד חלק יעקב את נשיו ובניו ?
 (6מי הן השפחות של יעקב ?
 (7מי היו בני השפחות של יעקב ?
 (8מי שם יעקב באחרונה לקראת פגישתו עם עשו ? מדוע ?
 (9איפה הלך יעקב אחרי שסידר כל נשיו ובניו ?
 (10מה עשה יעקב אחרי שסידר כל נשיו ובניו ?
 (11כיצד השתחווה יעקב ?
 (12כמה פעמים השתחווה יעקב ?
 (13תרגם "גשתו".
 (14כיצד התקדם עשו ליעקב ?
 (15תרגם "ויחבקהו".
 (16מה עשה עשו כשהגיע ליעקב ?
 (17תרגם "צוארו".
 (18איפה "נפל" עשו כשהגיע ליעקב ?
 (19מה עשה עשה עשו אחרי שנפל על צואריו של יעקב ?
 (20באר את נשיקת עשו ליעקב(2) .
 (21מה עשו יעקב ועשו אחרי שעשו נפל על צוארו של יעקב ונישקו ?
 (22מה ראה עשו אחרי שיעקב ועשו בכו ?
 (23מה שאל עשו ליעקב כשראה כל הנשים והילדים ?
 (24מה ענה יעקב לעשו כשעשו שאלו "מי אלה לך” ?
 (25תרגם "חנן".
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 (26מה עשו כל משפחת יעקב אחרי שיעקב הסביר לעשו שהם משפחתו ?
 (27מה עשו השפחות אחרי שיעקב הסביר לעשו מי הן ?
 (28באיזה סדר השתחוו השפחות ובניהן לעשו ?
 (29מי השתחווה לעשו אחרי שהשפחות ובניהן השתחוו לעשו ?
 (30באיזה סדר השתחוו לאה ובניה לעשו ?
 (31מי השתחווה לעשו אחרי שלאה ובניה השתחוו לעשו ?
 (32באיזה סדר השתחוו רחל ויוסף לעשו ? למה ?

