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ח וַּיֹ֕אמֶר מִ֥י לְָ֛ך ּכָל־הַּמַֽחֲנֶ֥ה הַּזֶ֖ה אֲׁשֶ֣ר ּפָגָׁ֑שְּתִי

וַּיֹ֕אמֶר לִמְצֹא־חֵ֖ן ּבְעֵינֵ֥י אֲֹדנִֽי׃
ט וַּיֹ֥אמֶר עֵׂשָ֖ו יֶׁש־לִ֣י ָר֑ב
אָחִ֕י יְהִ֥י לְָ֖ך אֲׁשֶר־לְָֽך׃
י וַּיֹ֣אמֶר יַֽעֲֹק֗ב אַל־נָא֙
אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ ּבְעֵינֶ֔יָך
וְלַָֽקחְּתָ֥ מִנְחָתִ֖י מִּיִָד֑י
ּכִ֣י עַל־ּכֵ֞ן
ָראִ֣יתִי פָנֶ֗יָך ּכְִראֹ֛ת ּפְנֵ֥י אֱֹלהִ֖ים וַּתְִרצֵֽנִי׃
יא ַקח־נָ֤א אֶת־ּבְִרכָתִי֙ אֲׁשֶ֣ר הֻבָ֣את לְָ֔ך
ּכִֽי־חַּנַ֥נִי אֱֹלהִ֖ים
וְכִ֣י יֶׁש־לִי־כֹ֑ל
וַּיִפְצַר־ּבֹ֖ו וַּיִּקָֽח׃
יב וַּיֹ֖אמֶר נִסְעָ֣ה וְנֵלֵ֑כָה
וְאֵֽלְכָ֖ה לְנֶגְּדֶָֽך׃
יג וַּיֹ֣אמֶר אֵלָ֗יו אֲֹדנִ֤י יֵֹד֨עַ֙ ּכִֽי־הַיְלִָד֣ים ַרּכִ֔ים
וְהַּצֹ֥אן וְהַּבָָק֖ר עָלֹ֣ות עָלָ֑י
ּוְדפָקּום֙ יֹ֣ום אֶחָ֔ד
וָמֵ֖תּו ּכָל־הַּצֹֽאן׃
יד יַֽעֲבָר־נָ֥א אֲֹדנִ֖י לִפְנֵ֣י עַבְּדֹ֑ו
וַֽאֲנִ֞י אֶֽתְנָהֲלָ֣ה לְאִּטִ֗י
לְֶר֨גֶל הַּמְלָאכָ֤ה אֲׁשֶר־לְפָנַי֙
ּולְֶר֣גֶל הַיְלִָד֔ים
עַ֛ד אֲׁשֶר־אָבֹ֥א אֶל־אֲֹדנִ֖י ׂשֵעִֽיָרה׃
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 (1מה שאל עשו ליעקב אחרי שכל משפחתו של יעקב השתחוו לעשו ?
 (2כיצד הסביר יעקב לעשו לשם מה שלח כל העדרים לעשו ?
 (3האם עשו רצה מיד לקבל המנחה ששלח יעקב ?
 (4כיצד הסביר עשו ליעקב למה אינו רוצה לקבל המנחה ששלח יעקב ?
 (5באר "יהי לך אשר לך" ומי אמר כך למי ?
 (6האם יעקב קיבל בקשת עשו להחזיר מנחתו של יעקב אל יעקב ?
 (7כיצד הסביר יעקב לעשו למה שלח לו המנחה ולמה יש לעשו לקבלו ?
 (8לאיזה סוג אדם השוה יעקב את עשו ?
 (9תרגם "ותרצני".
 (10הוכחה לאיזה דבר יהיה ליעקב אם עשו היה מקבל המנחה מיעקב ?
 (11תרגם "הבאת".
 (12האם עשו חשש שיעקב אינו עשיר מספיק לתת לו את כל המנחה ?
 (13כיצד הסביר יעקב לעשו למה יש לו יכולת לתת לעשו כל המנחה ?
 (14תרגם "ויפצר".
 (15האם הסכים עשו מיד לקבל המנחה מיעקב כשיעקב ביקש ממנו
שוב ?
 (16מה ההבדל בין יש לי ״רב״ ו ״כל״ ?
 (17מה עשה יעקב כדי שעשו יקבל המנחה ממנו בסוף ?
 (18האם לבסוף הסכים עשו לקבל המנחה ?
 (19תרגם "נסעה".
 (20מה ביקש עשו מיעקב אחרי שקיבל המנחה ממנו ?
 (21תרגם "לנגדך".
 (22כיצד רצה עשו לנסוע עם יעקב ?
 (23האם רצה יעקב לנסוע ביחד עם עשו ?
 (24תרגם "רכים".
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 (25תרגם "עלות".
 (26כיצד הסביר יעקב לעשו את שתי הסיבות למה אינו יכול לנסוע עמו
ביחד ?
 (27תרגם "ודפקום".
 (28תרגם "אתנהלה".
 (29תרגם "לאטי".

