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 כא וַּיֹ֥אמֶר מֶֽלְֶך־סְֹד֖ם אֶל־אַבְָר֑ם
ּתֶן־לִ֣י הַּנֶ֔פֶׁש

 וְהְָֽרכֻׁ֖ש ַקֽח־לְָֽך׃ 

 כב וַּיֹ֥אמֶר אַבְָר֖ם אֶל־מֶ֣לְֶך סְֹד֑ם
הֲִרמֹ֨תִי יִָד֤י אֶל־יְהוָה֙ אֵ֣ל עֶלְיֹ֔ון

ֹקנֵ֖ה ׁשָמַ֥יִם וָאֶָֽרץ׃ 

 כג אִם־מִחּוט֙ וְעַ֣ד ׂשְרֹֽוְך־נַ֔עַל 
וְאִם־אֶּקַ֖ח מִּכָל־אֲׁשֶר־לְָ֑ך

וְֹל֣א תֹאמַ֔ר 
 אֲנִ֖י הֶֽעֱׁשְַ֥רּתִי אֶת־אַבְָרֽם׃ 

 כד ּבִלְעַָד֗י
ַר֚ק אֲׁשֶ֣ר אָֽכְלּ֣ו הַּנְעִָר֔ים

 וְחֵ֨לֶק֙ הָֽאֲנָׁשִ֔ים 
אֲׁשֶ֥ר הָֽלְכּ֖ו אִּתִ֑י

 עָנֵר֙ אֶׁשְּכֹ֣ל ּומַמְֵר֔א הֵ֖ם יְִקחּ֥ו חֶלְָקֽם׃ 
מה אמר מלך סדום לאברם אחרי שנתן (gave) אברם מעשר מהרכוש 1)

(from the possessions of)  למלכי צדק ?
 מה ביקש (request) מלך סדום שיחזיר (return) לו ממה שלקח 2)

מארבעת המלכים ? 
מה הציע (offered) מלך סדום לאברם שיקח לעצמו (for himself) ממה 3)

שלקח מארבעת המלכים ?
מה ענה (answer) אברם כשהציע לו מלך סדום שיקח כל רכוש סדום 4)

לעצמו ? 
תרגם "הרימותי". 5)
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באר "הרימותי ידי אל ה'" ומי אמר כך ? 6)
באיזה תואר (description) של ה' נשבע (swore) אברם למלך סדום ?7)
האם הסכים (agree) אברם לקחת שום דבר (anything) מרכוש סדום 8)

שהשיב ? 
מדוע (why) לא הסכים ? (2)9)

מדוע לקח אברם מתנות (gifts) מפרעה ?10)
איזה שכר (reward) קבל (receive) אברם מאת ה’ בשביל שלא הסכים?11)
תרגם "חוט". 12)
תרגם "שרוך נעל". 13)
תרגם "העשרתי". 14)
תרגם "בלעדי". 15)
האם אברם הציע למלך סדום שיוכל נעריו לקחת ממה שהחזיר מארבעת 16)

המלכים ?
את מה הציע אברם למלך סדום שיוכל נעריו לקחת ממה שהחזיר 17)

מארבעת המלכים ? 
מי אמר למי ועל מה "רק אשר אכלו הנערים" ? 18)
מי היו ה"אנשים" (או עבדים או חניכים) שהלכו עם אברם למלחמה עם 19)

ארבעת המלכים ?
את מי הציע אברם למלך סדום שיוכלו לקחת חלק מהרכוש שהחזיר 20)

מארבעת המלכים ? 
האם אברם רצה שענר, אשכול, וממרא יקבלו חלק מהרכוש שהחזירו 21)

מארבעת המלכים ? 
לסיכום, מה הסכים אברם שיקחו מהרכוש שהחזירו מארבעת המלכים ? 22)
מה הם השני חטאים (sins) שעשה אברם בפרק זה ?23)
איזה עונש (punishment) קבל (received) זרע (descendants) אברם 24)

בשביל (because of) חטאים האלו ?


