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 סא וַּתָָ֨קם ִרבְָק֜ה וְנַֽעֲֹרתֶ֗יהָ
 וַּתְִרּכַ֨בְנָה֙ עַל־הַּגְמַּלִ֔ים
 וַּתֵלַ֖כְנָה אַֽחֲֵר֣י הָאִ֑יׁש

וַּיִּקַ֥ח הָעֶ֛בֶד אֶת־ִרבְָק֖ה וַּיֵלְַֽך׃
סב וְיִצְחָק֙ ּבָ֣א מִּבֹ֔וא ּבְאֵ֥ר לַחַ֖י ֹראִ֑י 

וְהּ֥וא יֹוׁשֵ֖ב ּבְאֶֶ֥רץ הַּנֶֽגֶב׃ 
סג וַּיֵצֵ֥א יִצְחָ֛ק לָׂשּ֥וחַ ּבַּׂשֶָד֖ה 

 לִפְנֹ֣ות עֶָ֑רב 
וַּיִּׂשָ֤א עֵינָיו֙ וַּיְַ֔רא וְהִּנֵ֥ה גְמַּלִ֖ים ּבָאִֽים׃

 סד וַּתִּׂשָ֤א ִרבְָקה֙ אֶת־עֵינֶ֔יהָ 
 וַּתֵֶ֖רא אֶת־יִצְחָ֑ק

 וַּתִּפֹ֖ל מֵעַ֥ל הַּגָמָֽל׃
סה וַּתֹ֣אמֶר אֶל־הָעֶ֗בֶד

 מִֽי־הָאִ֤יׁש הַּלָזֶה֙ הַֽהֹלְֵ֤ך ּבַּׂשֶָדה֙ לְִקָראתֵ֔נּו 
 וַּיֹ֥אמֶר הָעֶ֖בֶד הּ֣וא אֲֹדנִ֑י
וַּתִּקַ֥ח הַּצָעִ֖יף וַּתִתְּכָֽס׃

 סו וַיְסַּפֵ֥ר הָעֶ֖בֶד לְיִצְחָ֑ק 
 אֵ֥ת ּכָל־הַּדְבִָר֖ים אֲׁשֶ֥ר עָׂשָֽה׃

 סז וַיְבִאֶ֣הָ יִצְחָ֗ק הָאֹ֨הֱלָה֙ ׂשָָר֣ה אִּמֹ֔ו
 וַּיִּקַ֧ח אֶת־ִרבְָק֛ה

 וַּתְהִי־לֹ֥ו לְאִּׁשָ֖ה וַּיֶֽאֱהָבֶ֑הָ
 וַּיִּנָחֵ֥ם יִצְחָ֖ק
 אַֽחֲֵר֥י אִּמֹֽו׃



Chayei Sarah - Topic 2 - A Wife for…. Lesson # 126 - Yitzchok Marries Rivkah Bereishis Ch. 24,  61 - 67
תרגם "ותרכבנה". 1)
על מה רכבו (ride) רבקה ונערותיה לחזור לביתו של אברהם ? 2)
האם רבקה ונערותיה הלכו לפני או אחרי עבד אברהם ? 3)
תרגם "בא מבוא". 4)
מאיפה הגיע (come from) יצחק כשהגיע עבד אברהם עם רבקה ?5)
מדוע היה יצחק ב ״ ּבְאֵ֥ר לַחַ֖י ֹראִ֑י״? (2)6)
 באיזה ארץ ישב יצחק כשהגיע (arrived) עבד אברהם עם רבקה ? 7)
לאיפה יצא יצחק כשהגיע עבד אברהם עם רבקה ?8)
תרגם “לשוח".9)

לשם מה יצא יצחק לשדה ? 10)
תרגם "לפנות ערב". 11)
מה ראה יצחק כשיצא להתפלל בשדה?12)
תרגם "ותפול". 13)
מה עשתה רבקה כשראה איש שחשבה (thought) עליו שהוא יצחק ?14)
מדוע נפל רבקה מעל הגמל ? 15)
מה שאלה (ask) רבקה לעבד אברהם כשראתה את יצחק בשדה ? 16)
תרגם "הלזה". 17)
כיצד קרא עבד אברהם ליצחק ? 18)
האם גם יצחק היה אדונו של עבדו של אברהם ? 19)
למה גם יצחק היה אדונו של עבדו של אברהם ? 20)
תרגם "הצעיף". 21)
תרגם "ותתכס". 22)
מה עשתה רבקה כשעבד אברהם אמרה לה שהאיש הבא לקראתם 23)

בשדה הינו יצחק ? 
מה עשה העבד כשהגיע ליצחק ? 24)
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לאיפה הביא יצחק את רבקה כדי לישא (marry) אותה לאשה ? 25)
מה חזר באהל שרה כשרבקה באה ? (3)26)
מדוע לקח יצחק את רבקה לאשה ?27)
תרגם "ויאהבה". 28)
האם יצחק אהב את רבקה לפני או אחרי שלקח רבקה לאשה ?29)
תרגם "וינחם". 30)
איזה הרגשה היה ליצחק אחרי שנשא את רבקה לאשה ? 31)
מתי התנחם יצחק ממיתת אמו ? 32)


