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כה וַיְהִי֩ בַּיֹ֨ום הַּׁשְלִיׁשִ֜י
ּבִֽהְיֹותָ֣ם ּכֹֽאֲבִ֗ים
וַּיְִקחּ֣ו ׁשְנֵֽי־בְנֵי־יַ֠עֲֹקב
ׁשִמְעֹ֨ון וְלֵוִ֜י
אֲחֵ֤י ִדינָה֙
אִ֣יׁש חְַרּבֹ֔ו
וַּיָבֹ֥אּו עַל־הָעִ֖יר ּבֶ֑טַח
וַּיַֽהְַרגּ֖ו ּכָל־זָכָֽר׃
כו וְאֶת־חֲמֹור֙ וְאֶת־ׁשְכֶ֣ם ּבְנֹ֔ו הְָֽרגּ֖ו לְפִי־חֶָ֑רב
וַּיְִקחּ֧ו אֶת־ּדִינָ֛ה מִּבֵ֥ית ׁשְכֶ֖ם וַּיֵצֵֽאּו׃
כז ּבְנֵ֣י יַֽעֲֹק֗ב ּבָ֚אּו עַל־הַ֣חֲלָלִ֔ים
וַּיָבֹּ֖זּו הָעִ֑יר
אֲׁשֶ֥ר טִּמְאּ֖ו אֲחֹותָֽם׃
כח אֶת־צֹאנָ֥ם וְאֶת־ּבְָקָר֖ם וְאֶת־חֲמֵֹֽריהֶ֑ם
וְאֵ֧ת אֲׁשֶר־ּבָעִ֛יר
וְאֶת־אֲׁשֶ֥ר ּבַּׂשֶָד֖ה לָָקֽחּו׃
כט וְאֶת־ּכָל־חֵילָ֤ם וְאֶת־ּכָל־טַּפָם֙ וְאֶת־נְׁשֵיהֶ֔ם ׁשָבּ֖ו וַּיָבֹּ֑זּו
וְאֵ֖ת ּכָל־אֲׁשֶ֥ר ּבַּבָֽיִת׃
ל וַּיֹ֨אמֶר יַֽעֲֹק֜ב אֶל־ׁשִמְעֹ֣ון וְאֶל־לֵוִי֮
עֲכְַרּתֶ֣ם אֹתִי֒
לְהַבְאִיׁשֵ֨נִי֙ ּבְיֹׁשֵ֣ב הָאֶָ֔רץ
ּבַּֽכְנַעֲנִ֖י ּובַּפְִרּזִ֑י
וַֽאֲנִי֙ מְתֵ֣י מִסְּפָ֔ר
וְנֶֽאֶסְפּ֤ו עָלַי֙ וְהִּכּ֔ונִי
וְנִׁשְמְַדּתִ֖י אֲנִ֥י ּובֵיתִֽי׃
לא וַּיֹֽאמְרּ֑ו
הַכְזֹונָ֕ה יַֽעֲׂשֶ֖ה אֶת־אֲחֹותֵֽנּו׃
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 (1תרגם "כואבים".
 (2כמה ימים מיום המילה מגיע כאב המילה לשיאו ?
 (3באיזה יום למילת בני עיר שכם עשו בני יעקב מזימתם ?
 (4אלו מבני יעקב לחמו עם אנשי עיר שכם ?
 (5תרגם "בטח".
 (6באיזה הרגשה באו שמעון ולוי על עיר שכם להלחם ? למה ?)(2
 (7את מי הרגו שמעון ולוי בעיר שכם ? )(3
 (8איפה היתה דינה כששמעון ולוי הרגו את שכם וחמור ?
 (9מה עשו שמעון ולוי אחרי שהרגו שכם וחמור ?
 (10תרגם "החללים".
 (11מה עשו בני יעקב לעיר שכם אחרי ששמעון ולוי הרגו כל הזכרים ? )(3
 (12תרגם "ויבוזו".
 (13למה לקחו בני יעקב את הרכוש של כל עיר שכם ?
 (14האם בני יעקב החשיבו כל אנשי העיר שכם אשמים במה שעשה שכם
לדינה ? למה ?
 (15תרגם "חילם".
 (16תרגם "שבו".
 (17מה לקחו בני יעקב בשבי מעיר שכם ?
 (18מה עשו בני יעקב לנשים ולטף של עיר שכם ?
 (19מה עוד ביזו בני יעקב מבתיהם של אנשי עיר שכם ?
 (20האם יעקב היה שותף לעצת שמעון ולוי להרוג אנשי שכם ?
 (21האם יעקב הסכים למה שעשו שמעון ולוי בהריגת כל אנשי עיר שכם ?
 (22תרגם "עכרתם".
 (23מה אמר יעקב על מעשה שמעון ולוי בהריגת אנשי עיר שכם ?
 (24תרגם “להבאישני".
 (25האם יעקב הוכיח את שמעון ולוי על מה שעשו לאנשי עיר שכם ?
 (26מה יגרום הריגת אנשי עיר שכם למשפחת יעקב ?
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 (27אלו אומות גרו ליד העיר שכם ?
 (28תרגם "מתי מספר”.
 (29למה חשש יעקב מקלקול יחסים בינו לבין שאר האומות ?
 (30מה חשש יעקב שיעשו האומות הגרים סמוך לשכם ?
 (31תרגם "ונשמדתי"
 (32ממה חשש יעקב אם יתאספו שאר האומות נגדו ?
 (33מה ענו שמעון ולוי לתוכחת יעקב ?
 (34תרגם "הכזונה".

