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ה וְגַ֨ם־לְלֹ֔וט הַֽהֹלְֵ֖ך אֶת־אַבְָר֑ם
הָיָ֥ה צֹאן־ּובָָק֖ר וְאֹֽהָלִֽים׃ 

ו וְֹלֽא־נָׂשָ֥א אֹתָ֛ם הָאֶָ֖רץ לָׁשֶ֣בֶת יַחְּדָ֑ו 
ּכִֽי־הָיָ֤ה ְרכּוׁשָם֙ ָר֔ב 

וְֹל֥א יָֽכְלּ֖ו לָׁשֶ֥בֶת יַחְּדָֽו׃ 

ז וַֽיְהִי־ִר֗יב 
 ּבֵ֚ין ֹרעֵ֣י מְִקנֵֽה־אַבְָר֔ם ּובֵ֖ין ֹרעֵ֣י מְִקנֵה־לֹ֑וט 

 וְהַּֽכְנַעֲנִי֙ וְהַּפְִרּזִ֔י אָ֖ז יֹׁשֵ֥ב ּבָאֶָֽרץ׃

 ח וַּיֹ֨אמֶר אַבְָר֜ם אֶל־לֹ֗וט
 אַל־נָ֨א תְהִ֤י מְִריבָה֙ ּבֵינִ֣י ּובֵינֶָ֔ך

 ּובֵ֥ין ֹרעַ֖י ּובֵ֣ין ֹרעֶ֑יָך
 ּכִֽי־אֲנָׁשִ֥ים אַחִ֖ים אֲנָֽחְנּו׃

האם (did) גם (also) לוט היה הרבה (a lot of) צאן ?1)

האם גם לוט היה הרבה בקר ?2)

האם גם לוט היה הרבה נכסים ?3)

(4? (wealthy) שלוט היה עשיר (caused) מה גרם

תרגם "נשא". 5)

תרגם "יחדו". 6)

האם היה מספיק (enough) מקום (place) בארץ שבו ישב (lived) אברם בשביל 7)
(for) אברם וגם לוט ? 

על מי נאמר "כי היה רכושם רב" ?8)

מדוע לא יכלו אברם ולוט לשבת יחדיו ? (2)9)
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תרגם "ריב". 10)

תרגם "רעה". 11)

(12 ? (amongst themselves) בעצמם (quarrelled)) האם לוט ואברם רבו

מי (who) רב (quarrelled) עם (with) מי ולמה ? 13)

למה לא היה מספיק (enough) מקום (place) בארץ שבו ישב אברם בשביל אברם 14)
וגם לוט ? 

(15? (together) בארץ שבו ישבו אברם ולוט ביחד (ruling) מי היה מושל

להסביר (explain) למה מזכירה (mentions) התורה "והכנעני והפריזי אז יושב 16)
בארץ" ? 

מה אמר אברם ללוט אחרי (after) שנודע (he knew) שהיה ריב בין רועי אברם 17)
לרועי לוט ? 

באר "אל נא". 18)

האם רצה (want) אברם שיהא מריבה (quarrel) בינו (between him) לבין לוט ? 19)

(20 ? (literally) אחים ממש (were) האם לוט ואברם היו

באר "כי אנשים אחים אנחנו". 21)

כיצד (how) ביאר (explain) אברם ללוט למה אינו ראוי (fitting) שיהא מריבה 22)
בינו ללוט או בין רועיו לרועי לוט ? 

תרגם ״מריבה״.23)

מה ההבדל (the difference) בין ״ריב״ ובין ״מריבה״?24)


