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י וַיְהִ֥י ָרעָ֖ב ּבָאֶָ֑רץ
 וַּיֵֶ֨רד אַבְָר֤ם מִצְַר֨יְמָה֙ 

 לָגּ֣ור ׁשָ֔ם
ּכִֽי־כָבֵ֥ד הָָֽרעָ֖ב ּבָאֶָֽרץ׃

יא וַיְהִ֕י ּכַֽאֲׁשֶ֥ר הְִקִר֖יב לָבֹ֣וא מִצְָר֑יְמָה 
וַּיֹ֨אמֶר֙ אֶל־ׂשַָר֣י אִׁשְּתֹ֔ו 

 הִּנֵה־נָ֣א יַָד֔עְּתִי 
ּכִ֛י אִּׁשָ֥ה יְפַת־מְַראֶ֖ה אָּֽתְ׃

יב וְהָיָ֗ה ּכִֽי־יְִראּ֤ו אֹתְָ֙ך הַּמִצְִר֔ים 
 וְאָֽמְרּ֖ו אִׁשְּתֹ֣ו זֹ֑את 

וְהְָֽרגּ֥ו אֹתִ֖י וְאֹתְָ֥ך יְחַּיּֽו׃

 יג אִמְִרי־נָ֖א אֲחֹ֣תִי אָּ֑תְ 
לְמַ֨עַן֙ יִֽיטַב־לִ֣י בַֽעֲבּוֵר֔ך
 וְחָֽיְתָ֥ה נַפְׁשִ֖י ּבִגְלָלְֵֽך׃ 

תרגם “רעב".1)

באיזה (in which) ארץ (land) היה רעב ? 2)

כשהיה רעב בארץ כנען, לאיפה (where to) נסע )travel) אברם ?3)

תרגם "וירד". 4)

כשהיה רעב בארץ כנען, האם היה גם (also) רעב בארץ מצרים הסמוכה 5)
(nearby) לו ? 

כשהיה רעב בארץ כנען, למה (why) לא היה רעב גם בארץ מצרים הסמוכה לו ? 6)

באר (explain) "כי כבד הרעב". 7)
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(8 (referring) ארץ" מתכוון" (to which) בפסוק "כי כבד הרעב בארץ", לאיזה
הפסוק ?

תרגם "הקריב". 9)

תרגם "נא". 10)

באר "הנה נא ידעתי". 11)

כשאברם ושרי התקרבו (came close) למצרים מה אמר אברם לשרי ? 12)

באר "יפת מראה". 13)

ממה (from what) פחד (fear) אברם כשהגיע (when he came) עם שרי אשתו 14)
למצרים ? 

תרגם "והרגו". 15)

למה (why) פחד (fear) אברם שהמצריים יהרגו (would kill) אותו ?16)

מה ביקש (request) אברם משרי שהיא תגיד (tell) כשיגיעו למצרים ? 17)

תרגם “למען".18)

תרגם "בעבורך". 19)

תרגם "וחיתה". 20)

תרגם "בגללך". 21)

אם (if) שרי תגיד (will tell) למצריים שהיא אחותו ולא אשתו של אברם, מה חשב 22)
(think) אברם שיתנו (that they will give) לו המצריים ? 

למה חשב אברם שאם שרי תגיד שהיא אחותו ולא אשתו של אברם שהמצריים 23)
ייטיבו (will do good) לאברם ?

למה חשב אברם שאם שרי תגיד למצריים שהיא אחותו ולא אשתו של אברם, שלא 24)
יהרגו אותו המצריים ?

 


