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י וַּיֵצֵ֥א יַֽעֲֹק֖ב מִּבְאֵ֣ר ׁשָ֑בַע
וַּיֵ֖לְֶך חָָרֽנָה׃ 

יא וַּיִפְּגַ֨ע ּבַּמָקֹ֜ום 
 וַּיָ֤לֶן ׁשָם֙ ּכִי־בָ֣א הַּׁשֶ֔מֶׁש 
 וַּיִּקַח֙ מֵֽאַבְנֵ֣י הַּמָקֹ֔ום

 וַּיָׂ֖שֶם מְַרֽאֲׁשֹתָ֑יו
וַּיִׁשְּכַ֖ב ּבַּמָקֹ֥ום הַהּֽוא׃

יב וַּֽיַחֲֹל֗ם 
וְהִּנֵ֤ה סֻּלָם֙ מֻּצָ֣ב אְַ֔רצָה 
וְֹראׁשֹ֖ו מַּגִ֣יעַ הַּׁשָמָ֑יְמָה 

 וְהִּנֵה֙ מַלְאֲכֵ֣י אֱֹלהִ֔ים עֹלִ֥ים וְיְֹֽרִד֖ים ּבֹֽו׃ 
 יג וְהִּנֵ֨ה יְהוָ֜ה נִּצָ֣ב עָלָיו֮

 וַּיֹאמַר֒ אֲנִ֣י יְהוָ֗ה אֱֹלהֵי֙ אַבְָרהָ֣ם אָבִ֔יָך וֵֽאֹלהֵ֖י יִצְחָ֑ק
הָאֶָ֗רץ אֲׁשֶ֤ר אַּתָה֙ ׁשֹכֵ֣ב עָלֶ֔יהָ

לְָ֥ך אֶּתְנֶּ֖נָה ּולְזְַרעֶָֽך׃ 
 יד וְהָיָ֤ה זְַרעֲָ֙ך ּכַֽעֲפַ֣ר הָאֶָ֔רץ 

 ּופַָֽרצְּתָ֛ יָּ֥מָה וֵָקְ֖דמָה וְצָפֹ֣נָה וָנֶ֑גְּבָה
וְנִבְְרכּ֥ו בְָ֛ך ּכָל־מִׁשְּפְחֹ֥ת הָֽאֲָדמָ֖ה ּובְזְַרעֶָֽך׃

טו וְהִּנֵ֨ה אָֽנֹכִ֜י עִּמְָ֗ך 
 ּוׁשְמְַרּתִ֨יָ֙ך ּבְכֹ֣ל אֲׁשֶר־ּתֵלְֵ֔ך 

 וַהֲׁשִ֣בֹתִ֔יָך אֶל־הָֽאֲָדמָ֖ה הַּזֹ֑את
 ּכִ֚י ֹל֣א אֶֽעֱזָבְָ֔ך

 עַ֚ד אֲׁשֶ֣ר אִם־עָׂשִ֔יתִי אֵ֥ת אֲׁשֶר־ּדִּבְַ֖רּתִי לְָֽך׃
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מאיפה יצא יעקב ללכת לחרן ? 1)
מנין לומדים שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם ?2)
תרגם "ויפגע". (2)3)
מנין לומדים שיעקב תקן תפילת ערבית ?4)
איפה עצר יעקב ללון בדרכו לחרן ? 5)
למה עצר יעקב ללון בדרכו לחרן ? 6)
תרגם "מראשותיו". 7)
מה הניח יעקב תחת ראשו ? מדוע ?8)
תרגם "ויחלום". 9)

תרגם "סולם". 10)
על מה חלם יעקב כשלן בדרכו לחרן ? 11)
איפה היה תחתית הסולם ? 12)
איפה היה ראשו של הסולם ? 13)
מה היו עולים ויורדים על הסולם ?14)
מדוע היה המלאכים ״עולים״ לפני שהיו ״יורדים״ ?15)
מי היה מעל לסולם ? מדוע ?16)
מה אמר ה' ליעקב בחלומו ? 17)
מה הבטיח ה' ליעקב בחלומו לגבי הארץ שעליו שכב יעקב ?18)
האם יעקב היה עדיין בארץ כנען כשלן בדרכו לחרן ? 19)
לאיזה דבר השוה ה' את זרעו של יעקב בהבטחתו ליעקב ? 20)
תרגם "ופרצת". 21)
תרגם "ימה". 22)
תרגם "קדמה". 23)
תרגם "נגבה". 24)
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חוץ מריבוי זרעו והבטחת ארץ כנען, מה עוד הבטיח ה' ליעקב ? 25)
באיזה זכות יתברכו כל גויי הארץ ? 26)
מה הבטיח ה' ליעקב שיעשה בעודו בבית לבן ? 27)
מה הבטיח ה' ליעקב על חזרתו לארץ כנען ? 28)
תרגם "אעזבך". 29)
כיצד הסביר ה' ליעקב למה הוא מובטח לחזור לארץ כנען ? 30)


