
Chayei Sarah - Topic 2 - A Wife for…. Lesson # 123 - Eliezer Retells Story - 3 Bereishis Ch. 24,  44 - 49

 מד וְאָֽמְָר֤ה אֵלַי֙ ּגַם־אַּתָ֣ה ׁשְתֵ֔ה
וְגַ֥ם לִגְמַּלֶ֖יָך אֶׁשְאָ֑ב

 הִ֣וא הָֽאִּׁשָ֔ה אֲׁשֶר־הֹכִ֥יחַ יְהוָ֖ה לְבֶן־אֲֹדנִֽי׃ 
 מה אֲנִי֩ טֶֶ֨רם אֲכַּלֶ֜ה לְַדּבֵ֣ר אֶל־לִּבִ֗י
וְהִּנֵ֨ה ִרבְָק֤ה יֹצֵאת֙ וְכַּדָּ֣ה עַל־ׁשִכְמָּ֔ה

 וַּתֵֶ֥רד הָעַ֖יְנָה וַּתִׁשְאָ֑ב 
וָֽאֹמַ֥ר אֵלֶ֖יהָ הַׁשְִק֥ינִי נָֽא׃

 מו וַּתְמַהֵ֗ר וַּתֹ֤וֶרד ּכַּדָּה֙ מֵֽעָלֶ֔יהָ 
וַּתֹ֣אמֶר ׁשְתֵ֔ה וְגַם־ּגְמַּלֶ֖יָך אַׁשְֶק֑ה

 וָאֵׁ֕שְּתְ וְגַ֥ם הַּגְמַּלִ֖ים הִׁשְָקֽתָה׃ 
מז וָֽאֶׁשְאַ֣ל אֹתָּ֗ה וָֽאֹמַר֮ ּבַת־מִ֣י אַּתְ֒

וַּתֹ֗אמֶר ּבַת־ּבְתּואֵל֙ ּבֶן־נָחֹ֔ור 
אֲׁשֶ֥ר יָֽלְָדה־ּלֹ֖ו מִלְּכָ֑ה 
וָֽאָׂשִ֤ם הַּנֶ֨זֶם֙ עַל־אַּפָּ֔ה 
 וְהַּצְמִיִד֖ים עַל־יֶָדֽיהָ׃ 

 מח וָֽאֶּקֹ֥ד וָֽאֶׁשְּתַחֲוֶ֖ה לַֽיהוָ֑ה
 וָֽאֲבֵָרְ֗ך אֶת־יְהוָה֙ אֱֹלהֵי֙ אֲֹדנִ֣י אַבְָרהָ֔ם

אֲׁשֶ֤ר הִנְחַ֨נִי֙ ּבְֶדֶ֣רְך אֱמֶ֔ת
 לַָק֛חַת אֶת־ּבַת־אֲחִ֥י אֲֹדנִ֖י לִבְנֹֽו׃ 

 מט וְ֠עַּתָה אִם־יֶׁשְכֶ֨ם עֹׂשִ֜ים חֶ֧סֶד וֶֽאֱמֶ֛ת אֶת־אֲֹדנִ֖י
 הַּגִ֣ידּו לִ֑י

 וְאִם־ֹל֕א הַּגִ֣ידּו לִ֔י
  וְאֶפְנֶ֥ה עַל־יָמִ֖ין אֹ֥ו עַל־ׂשְמֹֽאל׃
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לפי דברי העבד ללבן, איזה תנאי (condition) אמר בתפלתו אל ה' 1)

להצליח דרכו להראות (to show) לו אשה הראויה ליצחק ? (מה הוא 
ישאל מן האשה ומה היא תענה לו)

לפי דברי העבד ללבן, מתי (when) אחרי תפלתו אל ה' יצאה רבקה 2)
לשאוב מים מן העין ?

לפי דברי העבד ללבן, מה שאל מרבקה ? 3)
לפי דברי העבד ללבן, מה השיבה (answer) רבקה? 4)
לפי המסופר (related) בתורה מתי בדיוק (precisely) הציעה רבקה 5)

לעבד אברהם להשקות גם את גמליו ? 
לפי מה שסיפר עבד אברהם ללבן, מתי בדיוק הציעה רבקה לעבד 6)

אברהם להשקות גם את גמליו ? 

לפי דברי העבד ללבן, מה עשה העבד אחרי שרבקה השקתה      7)
(gave to drink) את גמלי העבד ?

לפי דברי העבד ללבן, מה שאל העבד לרבקה אחרי שרבקה השקתה 8)
את גמלי העבד ? 

לפי המסופר בתורה, מה עשה העבד אחרי שרבקה השקתה את גמלי 9)
העבד ? 

לפי המסופר בתורה, האם העבד שאל לרבקה "בת מי את" קודם או 10)
אחרי שנתן לה התכשיטים? 

לפי דברי העבד ללבן, האם העבד שאל לרבקה "בת מי את" קודם או 11)
אחרי שנתן לה התכשיטים?

מה סיפר העבד ללבן שעשה אחרי שרבקה אמרה לו שהיה בת בתואל 12)
בן מלכה אשת נחור ? 

תרגם "אפה". 13)
מה סיפר העבד ללבן שעשה אחרי שהניח הנזם על אפה של רבקה 14)

והצמידים על ידיה ? 
האם עבד אברהם סיפר לרבקה על העין שרוצה אותה לאשה ליצחק ? 15)
מה ביקש עבד אברהם מלבן ? 16)
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מהו ה"חסד" שביקש העבד שמשפחת רבקה יעשו עם אברהם ? 17)
מהו ה"אמת" שביקש העבד שמשפחת רבקה יעשו עם אברהם ? 18)
תרגם "ואפנה". 19)
מה אמר העבד שיעשה אם לא יסכימו (agree) משפחת רבקה לתת 20)

אותה לאשה ליצחק ? 
מי אמר למי ועל מה "ואפנה על ימין או על שמאל" ? 21)
לפי מה שסיפר העבד ללבן, האם יכול למצוא אשה ליצחק ממשפחת 22)

לוט או ישמעאל ? 
איפה גר לוט ? 23)
איפה גר ישמעאל ? 24)
לפי מה שמצאנו בתורה שאמר אברהם לעבדו כשהשביעו, האם היה 25)

יכול העבד להביא אשה ליצחק ממשפחת לוט או ממשפחת ישמעאל ? 
לפי מה שמצאנו בתורה שאמר אברהם לעבדו כשהשביעו, למה לא 26)

היה העבד יכול להביא אשה ליצחק ממשפחת לוט או ממשפחת 
ישמעאל ?

 


