
Chayei Sarah - Topic 2 - A Wife for…. Lesson # 120 - Lavan Meets Eliezer Bereishis Ch. 24,  26 - 31

 כו וַּיִּקֹ֣ד הָאִ֔יׁש וַּיִׁשְּתַ֖חּו לַֽיהוָֽה׃

כז וַּיֹ֗אמֶר ּבָרּ֤וְך יְהוָה֙ אֱֹלהֵי֙ אֲֹדנִ֣י אַבְָרהָ֔ם
 אֲׁ֠שֶר ֹלֽא־עָזַ֥ב חַסְּדֹ֛ו וַֽאֲמִּתֹ֖ו מֵעִ֣ם אֲֹדנִ֑י 

אָֽנֹכִ֗י ּבַּדֶֶ֨רְ֙ך נָחַ֣נִי יְהוָ֔ה
 ּבֵ֖ית אֲחֵ֥י אֲֹדנִֽי׃ 

 כח וַּתָָ֨רץ֙ הַּֽנַעֲָר֔ וַּתַּגֵ֖ד לְבֵ֣ית אִּמָּ֑ה
 ּכַּדְבִָר֖ים הָאֵּֽלֶה׃

כט ּולְִרבְָק֥ה אָ֖ח ּוׁשְמֹ֣ו לָבָ֑ן
וַּיָָ֨רץ לָבָ֧ן אֶל־הָאִ֛יׁש הַחּ֖וצָה אֶל־הָעָֽיִן׃ 

 ל וַיְהִ֣י ׀ ּכְִראֹ֣ת אֶת־הַּנֶ֗זֶם 
 וְֽאֶת־הַּצְמִִדים֮ עַל־יְֵד֣י אֲחֹתֹו֒

ּוכְׁשָמְעֹ֗ו אֶת־ּדִבְֵר֞י ִרבְָק֤ה אֲחֹתֹו֙ לֵאמֹ֔ר
ּכֹֽה־ִדּבֶ֥ר אֵלַ֖י הָאִ֑יׁש 

 וַּיָבֹא֙ אֶל־הָאִ֔יׁש 
 וְהִּנֵ֛ה עֹמֵ֥ד עַל־הַּגְמַּלִ֖ים עַל־הָעָֽיִן׃   

 לא וַּיֹ֕אמֶר                                                                        
ּבֹ֖וא ּבְרּ֣וְך יְהוָ֑ה           

 לָּ֤מָה תַֽעֲמֹד֙ ּבַחּ֔וץ
וְאָֽנֹכִי֙ ּפִּנִ֣יתִי הַּבַ֔יִת ּומָקֹ֖ום לַּגְמַּלִֽים׃

תרגם "ויקוד". 1)
מהו ההבדל (difference) בין "ויקוד" לבין "וישתחה". 2)
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מה עשה עבד אברהם כשרבקה אמרה שהיא בת בתואל בן נחור ושיש 3)

מקום ללין ? 
מה אמר עבד אברהם לרבקה אחרי שאמרה לו שהיה בת בתואל ויש 4)

מקום אצלם ללין ? 
תרגם "עזב". 5)
מהו ה"חסד" שעושה ה' עם אברהם לפי דברי עבד אברהם ? 6)
מהו ה"אמת" שעושה ה' עם אברהם לפי דברי עבד אברהם ? 7)
תרגם "נחני". 8)
כיצד הסביר(explain) עבד אברהם לרבקה את השגחת ה' שהוא פגש 9)

אותה ? 
מה עשתה רבקה אחרי שגמר (finished) עבד אברהם לדבר עמה ? 10)
למי הלכה רבקה לספר בריצה שפגשה עבד אברהם ?11)
מה היה שמו של אחי רבקה ? 12)
מי מביתו של רבקה בא להביא את עבד אברהם הביתה ? 13)
מי היה לבן ? 14)
כיצד יצא לבן לפגוש (to meet) את עבד אברהם ? 15)
מה גרם (caused) ללבן לרוץ לקראת עבד אברהם ? (2)16)
מה ראה לבן על רבקה שגרם לו לרוץ לקראת עבד אברהם ? 17)
האם רבקה סיפרה (told) ללבן מה דיבר עמה עבד אברהם ? 18)
האם כבר הסביר עבד אברהם לרבקה שבא לחפש אשה ליצחק ? 19)
איפה עמד עבד אברהם כשהגיע (reached) אליו לבן ?20)
מה אמר לבן לעבד אברהם כשפגש אותו ? 21)
כיצד קרא (call) לבן לעבד אברהם כשפגש אותו ? 22)
בפרשת חיי שרה מי קרא למי "ברוך ה' " ? 23)
תרגם "פניתי". 24)
כיצד הסביר (explain) לבן לעבד אברהם למה יש לו לבא לביתו ? 25)


