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 יט וְאֵּ֛לֶה ּתֹֽולְֹד֥ת יִצְחָ֖ק ּבֶן־אַבְָרהָ֑ם
אַבְָרהָ֖ם הֹולִ֥יד אֶת־יִצְחָֽק׃

כ וַיְהִ֤י יִצְחָק֙ ּבֶן־אְַרּבָעִ֣ים ׁשָנָ֔ה 
 ּבְַקחְּתֹ֣ו אֶת־ִרבְָק֗ה 

ּבַת־ּבְתּואֵל֙ הָֽאֲַרּמִ֔י מִּפַּדַ֖ן אֲָר֑ם
אֲחֹ֛ות לָבָ֥ן הָֽאֲַרּמִ֖י לֹ֥ו לְאִּׁשָֽה׃ 

 כא וַּיֶעְּתַ֨ר יִצְחָ֤ק לַֽיהוָה֙ 
לְנֹ֣כַח אִׁשְּתֹ֔ו

 ּכִ֥י עֲָקָר֖ה הִ֑וא 
וַּיֵעָ֤תֶר לֹו֙ יְהוָ֔ה

וַּתַ֖הַר ִרבְָק֥ה אִׁשְּתֹֽו׃ 

 כב וַּיִתְֹרֽצְצּ֤ו הַּבָנִים֙ ּבְִקְרּבָּ֔ה 
 וַּתֹ֣אמֶר אִם־ּכֵ֔ן
לָּ֥מָה ּזֶ֖ה אָנֹ֑כִי

וַּתֵ֖לְֶך לְִדֹרׁ֥ש אֶת־יְהוָֽה׃ 

כג וַּיֹ֨אמֶר יְהוָ֜ה לָּ֗ה 
 ׁשְנֵ֤י גֹיִים֙ ּבְבִטְנְֵ֔ך 

 ּוׁשְנֵ֣י לְאֻּמִ֔ים מִּמֵעַ֖יְִך יִּפֵָר֑דּו
 ּולְאֹם֙ מִלְאֹ֣ם יֶֽאֱמָ֔ץ
 וְַר֖ב יַֽעֲבֹ֥ד צָעִֽיר׃

תולדות של מי מתחילה התורה לספר בתחלת פרשת תולדות ?1)
למה מדגישה (emphasize) התורה "אברהם הוליד את יצחק" ? 2)
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מי היה בנו העיקרי (primary) של אברהם שזרעו נחשב לזרע 3)

אברהם ? 
בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה ? 4)
מי היה אביה של רבקה ? 5)
למה נקרא בתואל "הארמי" ? 6)
מאיזה עיר היה בתואל ? 7)
מהו עוד שם לפדן ארם ? 8)
מהו עוד שם לארם נהרים ?9)

מי היה אחיה של רבקה ? 10)
למה מדגישה התורה מי היו אביה ואחיה של רבקה ?11)
תרגם "ויעתר". 12)
למה התפללו רבקה ויצחק ?13)
תרגם "לנוכח". 14)
איפה התפלל יצחק ?15)
תרגם "עקרה". 16)
תרגם "וייעתר". 17)
האם ה' ענה לתפלת יצחק ? 18)
האם ה' ענה לתפלת רבקה? מדוע ?19)
מה קרה אחרי שרבקה ויצחק התפללו ? 20)
תרגם "ויתרוצצו". 21)
מה היה שונה (different) בהריון של רבקה מבשאר נשים ? 22)
(23 ? (her pregnancy) מה שאלה רבקה על הריונה
לאיפה הלך רבקה לברר (clarify) על קושי הריונה ? 24)
תרגם "לדרוש". 25)
כיצד הסביר (explain) ה' לרבקה למה הריונה כל כך קשה ? 26)
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תרגם "בבטנך". 27)
תרגם "ממעיך". 28)
תרגם "יפרדו". 29)
האם שני הגוים שהיו בבטן רבקה יחיו בשלום זה עם זה ? 30)
תרגם “יאמץ".31)
העם הנולד מאיזה בן יעבוד העם הנולד מאיזה בן שבבטנה ? 32)
תרגם "ורב". 33)
תרגם "צעיר". 34)


