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א וַּיִֽהְיּו֙ חַּיֵ֣י ׂשָָר֔ה
 מֵאָ֥ה ׁשָנָ֛ה 

וְעֶׂשְִר֥ים ׁשָנָ֖ה
וְׁשֶ֣בַע ׁשָנִ֑ים 

ׁשְנֵ֖י חַּיֵ֥י ׂשָָרֽה׃ 
ב וַּתָ֣מָת ׂשָָר֗ה ּבְִקְריַ֥ת אְַרּבַ֛ע 

 הִ֥וא חֶבְרֹ֖ון 
 ּבְאֶֶ֣רץ ּכְנָ֑עַן

 וַּיָבֹא֙ אַבְָרהָ֔ם לִסְּפֹ֥ד לְׂשָָר֖ה
וְלִבְּכֹתָּֽה׃

 ג וַּיָָ֨קם֙ אַבְָרהָ֔ם מֵעַ֖ל ּפְנֵ֣י מֵתֹ֑ו 
וַיְַדּבֵ֥ר אֶל־ּבְנֵי־חֵ֖ת לֵאמֹֽר׃
 ד ּגֵר־וְתֹוׁשָ֥ב אָֽנֹכִ֖י עִּמָכֶ֑ם 
ּתְנּ֨ו לִ֤י אֲחֻּזַת־ֶק֨בֶר֙ עִּמָכֶ֔ם

וְאְֶקּבְָר֥ה מֵתִ֖י מִּלְפָנָֽי׃ 
ה וַּיַֽעֲנּ֧ו בְנֵי־חֵ֛ת אֶת־אַבְָרהָ֖ם לֵאמֹ֥ר לֹֽו׃ 

ו ׁשְמָעֵ֣נּו ׀ אֲֹדנִ֗י 
 נְׂשִ֨יא אֱֹלהִ֤ים אַּתָה֙ ּבְתֹוכֵ֔נּו 

 ּבְמִבְחַ֣ר ְקבֵָר֔ינּו
 ְקבֹ֖ר אֶת־מֵתֶָ֑ך

אִ֣יׁש מִּמֶּ֔נּו אֶת־ִקבְרֹ֛ו
 ֹלֽא־יִכְלֶ֥ה מִּמְָ֖ך 
 מִּקְבֹ֥ר מֵתֶָֽך׃
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למה נסמכה (connected) מיתת שרה לעקידת יצחק ?1)
לכמה (for how much) זמן (time) חיה שרה ? 2)
למה נכתב (written) ״שנה״ בכל כלל (digit) וכלל ?3)
(4? (again) למה כתוב ״ׁשְנֵ֖י חַּיֵ֥י ׂשָָרֽה״ עוד פעם
איפה (where) מתה שרה ? 5)
איפה נמצא (found) קרית ארבע ? 6)
מדוע נקרא (called) שם העיר ״ קרית ארבע״ ? (2)7)
מהו עוד (another) שם לקרית ארבע ? 8)
מהו עוד (name) שם לעיר חברון ? 9)

מאיפה בא אברהם כשמתה שרה ? 10)
תרגם "לספוד". 11)
לאלו (for which) שני דברים הגיע אברהם מבאר שבע כשמתה שרה ? 12)
למה אות (letter) ״ב״ במילת (in the word) ״לבכתה״ היא קטנה ?13)
למי היה שייך (owned) הארץ של קרית ארבע כשמתה שרה ? 14)
האם לאברהם היה מקום מגורים בקרית ארבע כשמתה שרה שם ? 15)
מהו ההבדל (difference) בין "גר" ל"תשוב" ? 16)
למה היה ראוי (fitting)  למכור (to sell) לאברהם מקום קבורה 17)

לשרה בקרית ארבע ? 
תרגם "אחוזת". 18)
תרגם "ויענו". 19)
האם מיד (immediately) הסכימו (agree) בני חת לאברהם למכור לו 20)

אחוזת קבר ? 
מה אמרו בני חת לאברהם כשביקש (when he asked) מהם לקנות 21)

מקום לאחוזת קבר ? 
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למה מוכנים (willing) למכור לאברהם מקום לאחוזת קבר בעירם ? 22)
באר "נשיא אלקים”.23)
תרגם "בתוכנו". 24)
תרגם "במבחר". 25)
איזה מקום הסכימו (agree) בני חת למכור לאברם ? 26)
מי אמר למי "במבחר קברנו קבור את מיתך" ? 27)
תרגם "לא יכלה ממך". 28)
האם הסכימו (agree) בני העיר קרית ארבע שכל מקום שירצה 29)

אברהם לקנות (to buy)  לאחוזת קבר ימכרו לו ? 
 


