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 מ הָיִ֧יתִי בַּיֹ֛ום אֲכָלַ֥נִי חֶֹ֖רב
וְֶקַ֣רח ּבַּלָ֑יְלָה

וַּתִּדַ֥ד ׁשְנָתִ֖י מֵֽעֵינָֽי׃ 
 מא זֶה־ּלִ֞י עֶׂשְִר֣ים ׁשָנָה֮ ּבְבֵיתֶָ֒ך 

 עֲבְַדּתִ֜יָך אְַרּבַֽע־עֶׂשְֵר֤ה ׁשָנָה֙ ּבִׁשְּתֵ֣י בְנֹתֶ֔יָך
 וְׁשֵׁ֥ש ׁשָנִ֖ים ּבְצֹאנֶָ֑ך

וַּתַֽחֲלֵ֥ף אֶת־מַׂשְּכְֻרּתִ֖י עֲׂשֶֶ֥רת מֹנִֽים׃
 מב לּולֵ֡י אֱֹלהֵ֣י אָבִי֩ אֱֹלהֵ֨י אַבְָרהָ֜ם 

 ּופַ֤חַד יִצְחָק֙ הָ֣יָה לִ֔י
ּכִ֥י עַּתָ֖ה ֵריָק֣ם ׁשִּלַחְּתָ֑נִי

אֶת־עָנְיִ֞י 
וְאֶת־יְגִ֧יעַ ּכַּפַ֛י 
ָראָ֥ה אֱֹלהִ֖ים 
וַּיֹ֥וכַח אָֽמֶׁש׃ 

 מג וַּיַ֨עַן לָבָ֜ן וַּיֹ֣אמֶר אֶֽל־יַעֲֹק֗ב 
 הַּבָנֹ֨ות ּבְנֹתַ֜י
וְהַּבָנִ֤ים ּבָנַי֙

וְהַּצֹ֣אן צֹאנִ֔י 
 וְכֹ֛ל אֲׁשֶר־אַּתָ֥ה ֹראֶ֖ה לִי־הּ֑וא 

וְלִבְנֹתַ֞י מָֽה־אֶעֱׂשֶ֤ה לָאֵּ֨לֶה֙ הַּיֹ֔ום
אֹ֥ו לִבְנֵיהֶ֖ן אֲׁשֶ֥ר יָלָֽדּו׃ 

 מד וְעַּתָ֗ה לְכָ֛ה נִכְְרתָ֥ה בְִר֖ית אֲנִ֣י וָאָּ֑תָה 
 וְהָיָ֥ה לְעֵ֖ד ּבֵינִ֥י ּובֵינֶָֽך׃
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תרגם “חורב".1)
כיצד הרגיש יעקב לפעמים בימים כששמר הצאן ?2)
תרגם "וקרח". 3)
כיצד הרגיש יעקב לפעמים בלילות כששמר הצאן ? 4)
תרגם "ותדד". 5)
מה טען יעקב ללבן על האופן שישן במשך עשרים שנה ? 6)
למה לא יכול יעקב לישון הרבה במשך עשרים שנה ? 7)
כיצד מתחלק עשרים השנים שיעבד יעקב אצל לבן ? באר ! 8)
תרגם "ותחלף". 9)

כמה פעמים שינה לבן את תנאי שכרו של יעקב ?10)
תרגם "לולי". 11)
מי הוא "פחד יצחק". 12)
למה קרא יעקב לה' בשם "פחד יצחק" ? 13)
תרגם "ריקם". 14)
מה אמר יעקב ללבן שהיה קורה לו אילו ה' לא שמר עליו ? 15)
תרגם "עניי". 16)
תרגם "יגיע כפי". 17)
מתי הוכיח ה' ללבן שיעקב צודק בטענתו מול לבן ? 18)
האם לבן קיבל טענתו של יעקב שצאנו של יעקב הם של יעקב ? 19)
האם לבן קיבל טענתו של יעקב שרכושו של יעקב הם של יעקב ? 20)
מה טען לבן ליעקב על כונתו לעשות לבנותיו ולנכדיו ?21)
מה רצה לבן לעשות עם יעקב לפני שיעקב יחזור לארץ כנען ? 22)
לשם מה רצה לבן לעשות ברית עם יעקב ? 23)


