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… Lesson # 189 -Yaakov Leaves

וַּיֹ֤אמֶר אֱֹלהִים֙ אֶֽל־יַעֲֹק֔ב

קּ֛ום עֲלֵ֥ה בֵֽית־אֵ֖ל
וְׁשֶב־ׁשָ֑ם
וַֽעֲׂשֵה־ׁשָ֣ם מִזְּבֵ֔חַ
לָאֵל֙ הַּנְִראֶ֣ה אֵלֶ֔יָך
ּבְבְָ֨רחֲָ֔ך מִּפְנֵ֖י עֵׂשָ֥ו אָחִֽיָך׃

ב

וַּיֹ֤אמֶר יַֽעֲֹקב֙ אֶל־ּבֵיתֹ֔ו

וְאֶ֖ל ּכָל־אֲׁשֶ֣ר עִּמֹ֑ו
הָסִ֜רּו אֶת־אֱֹלהֵ֤י הַּנֵכָר֙
אֲׁשֶ֣ר ּבְתֹֽכְכֶ֔ם
וְהִּֽטַהֲרּ֔ו
וְהַֽחֲלִ֖יפּו ׂשִמְֹלֽתֵיכֶֽם׃

ג

וְנָקּ֥ומָה וְנַֽעֲלֶ֖ה ּבֵֽית־אֵ֑ל

וְאֶֽעֱׂשֶה־ּׁשָ֣ם מִזְּבֵ֗חַ לָאֵ֞ל
הָֽעֹנֶ֤ה אֹתִי֙ ּבְיֹ֣ום צָָֽרתִ֔י
וַֽיְהִי֙ עִּמִָד֔י
ּבַּדֶֶ֖רְך אֲׁשֶ֥ר הָלָֽכְּתִי׃

ד

וַּיִּתְנּ֣ו אֶֽל־יַעֲֹק֗ב

אֵ֣ת ּכָל־אֱֹלהֵ֤י הַּנֵכָר֙ אֲׁשֶ֣ר ּבְיָָד֔ם
וְאֶת־הַּנְזָמִ֖ים אֲׁשֶ֣ר ּבְאָזְנֵיהֶ֑ם
וַּיִטְמֹ֤ן אֹתָם֙ יַֽעֲֹק֔ב
ּתַ֥חַת הָֽאֵלָ֖ה
אֲׁשֶ֥ר עִם־ׁשְכֶֽם׃
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…Vayishlach - Topic 3 - Yaakov Travels

מה אמר אלקים ליעקב אחרי שהרגו שמעון ולוי את אנשי שכם ?
לאיפה צוה אלקים ליעקב ללכת משכם ?
מה צוה אלקים ליעקב שיעשה כשיגיע לבית אל ?
תרגם "בברחך".
לשם מה צוה אלקים ליעקב לעשות מזבח כשיגיע לבית אל ?
תרגם "הסירו".
תרגם "הנכר".
תרגם “בתככם".
מה צוה יעקב למשפחתו להסיר מתוך הרכוש שביזו מעיר שכם ?
מה צוה יעקב למשפחתו לעשות אחרי שיסירו את כל אלהי הנכר ?
תרגם "והטהרו".
כיצד צוה יעקב למשפחתו להטהר ?
תרגם "והחליפו".
תרגם "שמלותיכם".
מה צוה יעקב למשפחתו לעשות אחרי שטהרו מטומאתם ?
תרגם “ונעלה".
לאיפה אמר יעקב למשפחתו שילכו אחרי שטהרו מטומאתם ?
מה אמר יעקב למשפחתו שיעשה כשיגיעו לבית אל ?
תרגם "העונה".
תרגם "צרתי".
לאיזה תכלית אמר יעקב לבניו שיבנה מזבח ?
מה נתנו משפחת יעקב ליעקב מהביזה שלקחו משכם ? )(2
איפה שמים נזמים ? דייק !
תרגם "ויטמון".
מה עשה יעקב עם אלהי הנכר והנזמים שנתנו לו בני משפחתו ?
איפה החביא יעקב את אלהי הנכר והנזמים שנתנו לו בני משפחתו ?
מהי "אילה".
תחת איזה סוג עץ החביא יעקב את האלהי הנכר והנזמים ?
איפה היה עץ האילה ?

