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 ט הֲֹל֤א כָל־הָאֶָ֨רץ֙ לְפָנֶ֔יָך
 הִּפֶָ֥רד נָ֖א מֵֽעָלָ֑י

אִם־הַּׂשְמֹ֣אל וְאֵימִ֔נָה
וְאִם־הַּיָמִ֖ין וְאַׂשְמְאִֽילָה׃ 

 י וַּיִּׂשָא־לֹ֣וט אֶת־עֵינָ֗יו 
 וַּיְַרא֙ אֶת־ּכָל־ּכִּכַ֣ר הַּיְַרּדֵ֔ן

ּכִ֥י כֻּלָּ֖ה מַׁשְֶק֑ה
לִפְנֵ֣י ׀ ׁשַחֵ֣ת יְהוָ֗ה אֶת־סְֹדם֙ וְאֶת־עֲמָֹר֔ה 

ּכְגַן־יְהוָה֙ 
 ּכְאֶֶ֣רץ מִצְַר֔יִם 
 ּבֹֽאֲכָ֖ה צֹֽעַר׃

יא וַּיִבְחַר־לֹ֣ו לֹ֗וט
אֵ֚ת ּכָל־ּכִּכַ֣ר הַּיְַרּדֵ֔ן 

 וַּיִּסַ֥ע לֹ֖וט מִּקֶֶ֑דם 
 וַּיִּפְָ֣רדּ֔ו אִ֖יׁש מֵעַ֥ל אָחִֽיו׃

 יב אַבְָר֖ם יָׁשַ֣ב ּבְאֶֶֽרץ־ּכְנָ֑עַן
 וְלֹ֗וט יָׁשַב֙ ּבְעֵָר֣י הַּכִּכָ֔ר

 וַּיֶֽאֱהַ֖ל עַד־סְֹדֽם׃

יג וְאַנְׁשֵ֣י סְֹד֔ם ָרעִ֖ים וְחַּטָאִ֑ים
 לַֽיהוָ֖ה מְאֹֽד׃ 
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תרגם "הפרד". 1)

מה הציע (suggest) אברם ללוט כדי למנוע (to prevent) מריבה ביניהם ? 2)

מי אמר למי ולמה "הפרד נא מעלי" ? 3)

תרגם "ואמינה". 4)

תרגם "ואשמאילה". 5)

האם מהמקום (from the place) שבו היו אברם ולוט לפני (before) שנפרדו 6)
(they separated) יכול (able) היה לוט לראות הרבה (a lot) מסביבו ? 

למה מהמקום שבו היו אברם ולוט לפני שנפרדו יכול היה לוט לראות הרבה 7)
מסביבו ? 

תרגם "ככר הירדן”.8)

כשאברם הציע ללוט להפרד ממנו, איזה שטח (area) ראה לוט שהיה טוב בעיניו ? 9)

למה נראה (appeared) ככר הירדן טוב בעיני לוט ?10)

תרגם "משקה". 11)

על איזה זמן (time) אומרת התורה שהיה ככר הירדן "כלה משקה”.12)

מה גרם (caused) שככר הירדן כבר לא יהיה "כלה משקה". 13)

האם לפני שהשחית (destroyed) ה' את סדום ועמורה היה הרבה מים באיזור 14)
(in the region) ככר הירדן להשקות (to irrigate) השטח ? 

האם אחרי שהשחית ה' את סדום ועמורה היה הרבה מים באיזור ככר הירדן 15)
להשקות השטח ? 

לאיזה ארץ מדמה (compares) התורה את ככר הירדן שראה לוט לפני שהשחית 16)
ה' את סדום ועמורה ?

האם ארץ מצרים נחשב (considered) לארץ שיש בה הרבה (a lot) מים להשקות 17)
השדות ? 

למה ארץ מצרים נחשב לארץ שיש בה הרבה מים להשקות השדות ?18)



Lech Lecha -Topic 2 - Avram & Lot Lesson #58 - Avram & Lot Separate Bereishis Ch. 13, 9 - 13

איזה ארץ מדמה התורה לגן עדן לענין כמות (quantity) המים להשקות הארץ 19)
 ? (around it) סביבו

מהו ההבדל ביו הדמיון (comparison) של ״גן ה’״ ובין ״ארץ מצרים״ ?20)

עד איפה הגיע (reached) הארץ שראה לוט בככר הירדן ש"כולה משקה" ? 21)

על מה נאמר "באכה צוער" ? 22)

(23 (to separate) כדי להפרד (to travel) לוט לנסוע (chose) באיזה ארץ בחר
מאברם ? 

כשנפרדו לוט ואברם, מי נסע ? 24)

(25? (initially) לוט בתחילה (travelled) נסע (direction) לאיזה כיוון

כשנפרדו לוט ואברם, איפה התישב (settled) אברם ? 26)

האם ערי (cities of) ככר הירדן היו בשטח (in the area) ארץ כנען ? 27)

מנין (who is it known) שערי ככר הירדן לא היו בשטח ארץ כנען ?28)

כשנפרד לוט מאברם, עד איזה (which) עיר הגיעו (reached) אהלי לוט ? 29)

תרגם "ויאהל". 30)

על מי נאמר "ויאהל עד סדום" ?31)

מה נאמר על אנשי סדום שאתם (that with them) גר לוט ? 32)

על מי נאמר "רעים וחטאים לה' מאד" ? 33)

תרגם "וחטאים". 34)

מה ההבדל (difference) בין ״רעים״ ובין ״חטאים״ ?35)


