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 א וַּתֵצֵ֤א ִדינָה֙ ּבַת־לֵאָ֔ה
אֲׁשֶ֥ר יָֽלְָד֖ה לְיַֽעֲֹק֑ב

 לְִראֹ֖ות ּבִבְנֹ֥ות הָאֶָֽרץ׃ 
ב וַּיְַ֨רא אֹתָּ֜ה ׁשְכֶ֧ם ּבֶן־חֲמֹ֛ור הַֽחִּוִ֖י

 נְׂשִ֣יא הָאֶָ֑רץ 
 וַּיִּקַ֥ח אֹתָּ֛ה
וַּיִׁשְּכַ֥ב אֹתָּ֖ה

 וַיְעַּנֶֽהָ׃ 
ג וַּתְִדּבַ֣ק נַפְׁשֹ֔ו ּבְִדינָ֖ה ּבַֽת־יַעֲֹק֑ב

וַּיֶֽאֱהַב֙ אֶת־הַּֽנַעֲָר֔ 
וַיְַדּבֵ֖ר עַל־לֵ֥ב הַּֽנַעֲָרֽ׃ 

ד וַּיֹ֣אמֶר ׁשְכֶ֔ם אֶל־חֲמֹ֥ור אָבִ֖יו לֵאמֹ֑ר 
ַקֽח־לִ֛י אֶת־הַּיַלְּדָ֥ה הַּזֹ֖את לְאִּׁשָֽה׃ 

ה וְיַֽעֲֹק֣ב ׁשָמַ֗ע ּכִ֤י טִּמֵא֙ אֶת־ּדִינָ֣ה בִּתֹ֔ו 
 ּובָנָ֛יו הָיּ֥ו אֶת־מְִקנֵ֖הּו ּבַּׂשֶָד֑ה 

וְהֶֽחֱִרׁ֥ש יַֽעֲֹק֖ב עַד־ּבֹאָֽם׃
ו וַּיֵצֵ֛א חֲמֹ֥ור אֲבִֽי־ׁשְכֶ֖ם אֶֽל־יַעֲֹק֑ב 

לְַדּבֵ֖ר אִּתֹֽו׃ 
ז ּובְנֵ֨י יַֽעֲֹק֜ב ּבָ֤אּו מִן־הַּׂשֶָדה֙ ּכְׁשָמְעָ֔ם 

וַּיִֽתְעַּצְבּו֙ הָֽאֲנָׁשִ֔ים 
וַּיִ֥חַר לָהֶ֖ם מְאֹ֑ד 

ּכִֽי־נְבָלָ֞ה עָׂשָ֣ה בְיִׂשְָראֵ֗ל לִׁשְּכַב֙ אֶת־ּבַֽת־יַעֲֹק֔ב 
 וְכֵ֖ן ֹל֥א יֵֽעָׂשֶֽה׃ 
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מי יצאה מן המחנה של יעקב בשכם ? 1)
מי היתה אמה של דינה ? 2)
לשם מה יצאה דינה מהמחנה של יעקב בשכם ? 3)
מי ראה את דינה בת יעקב כשיצאה מן המחנה ? 4)
מי היה בנו של חמור ? 5)
מאיזה עם היו שכם וחמור ? 6)
איזה תפקיד היה לשכם בעיר שכם ?7)
מה עשה שכם לדינה ? 8)
האם דינה הסכים להיות אשתו של שכם ? 9)

תרגם "ויענה". 10)
באיזה אופן עינה שכם את דינה ? 11)
תרגם "ותדבק". 12)
כיצד הרגיש שכם לדינה אחרי שלקח אותה ? 13)
מה ניסה שכם לעשות אחרי שעינה את דינה ? 14)
מה אמר שכם אל דינה ?15)
מה אמר שכם אל חמור אביו אחרי שעינה את דינה ? 16)
מי ממשפחת יעקב שמע בתחלה ששכם עינה את דינה ?17)
באר "כי טמא את דינה בתו". 18)
איפה היו בני יעקב כשיעקב שמע ששכם עינה את דינה ? 19)
למה היו בני יעקב בשדה ? 20)
תרגם “והחריש".21)
מה עשה יעקב בעוד שבניו היו בשדה ? 22)
עד מתי החריש יעקב ? 23)
מי בא לדבר עם יעקב אחרי ששכם עינה את דינה ? 24)
לשם מה בא חמור אבי שכם לדבר עם יעקב ? 25)
מאיפה באו בני יעקב ? 26)
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מתי באו בני יעקב מן השדה ? 27)
תרגם "ויתעצבו". 28)
בתחלה כיצד הרגישו בני יעקב כששמעו ששכם עינה את דינה ? 29)
כיצד הרגישו בני יעקב כששמעו ששכם עינה את דינה אחותם ? 30)
תרגם "נבלה". 31)
למה חרה לבני יעקב מאד על מה שעשה שכם לדינה ? 32)
על מה נאמר "כי נבלה עשה בישראל". 33)
האם היה נהוג בזמן שכם לענות נשים ? 34)


