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יא וַּיֵֶ֥רד הָעַ֖יִט עַל־הַּפְגִָר֑ים
וַּיַּׁשֵ֥ב אֹתָ֖ם אַבְָרֽם׃ 

 יב וַיְהִ֤י הַּׁשֶ֨מֶׁש֙ לָבֹ֔וא 
 וְתְַרּדֵמָ֖ה נָֽפְלָ֣ה עַל־אַבְָר֑ם
וְהִּנֵ֥ה אֵימָ֛ה חֲׁשֵכָ֥ה גְֹדלָ֖ה

 נֹפֶ֥לֶת עָלָֽיו׃ 

יג וַּיֹ֣אמֶר לְאַבְָר֗ם
 יָֹד֨עַ ּתֵַד֜ע 

ּכִי־גֵ֣ר ׀ יִֽהְיֶ֣ה זְַרעֲָ֗ך ּבְאֶֶ֨רץ֙ ֹל֣א לָהֶ֔ם
וַֽעֲבָדּ֖ום וְעִּנּ֣ו אֹתָ֑ם 
אְַרּבַ֥ע מֵאֹ֖ות ׁשָנָֽה׃ 

יד וְגַ֧ם אֶת־הַּגֹ֛וי אֲׁשֶ֥ר יַֽעֲבֹ֖דּו 
ּדָ֣ן אָנֹ֑כִי 

וְאַֽחֲֵרי־כֵ֥ן יֵֽצְאּ֖ו ּבְִרכֻׁ֥ש ּגָדֹֽול׃ 

טו וְאַּתָ֛ה ּתָבֹ֥וא אֶל־אֲבֹתֶ֖יָך ּבְׁשָלֹ֑ום 
ּתִּקָבֵ֖ר ּבְׂשֵיבָ֥ה טֹובָֽה׃ 

טז וְדֹ֥ור ְרבִיעִ֖י יָׁשּ֣ובּו הֵּ֑נָה 
 ּכִ֧י ֹלֽא־ׁשָלֵ֛ם עֲוֹ͏֥ן הָֽאֱמִֹר֖י עַד־הֵּֽנָה׃ 

מהו "עיט" ? 1)
תרגם "הפגרים". 2)
(3 (left) והניח (in half) בעלי החיים לחצי (divided) אחרי שאברם חלק

 ? (happened) זה, מה קרה (opposite) כל חצי זה מול
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האם עיט אחד או יותר ירד לאכול פגרי בעלי החיים שחתך אברם לחצי ? 4)
כשבא העיט לאכול פגרי בעלי החיים, מה עשה אברם ? 5)
על מה נאמר "וישב אותם אברם" ? 6)
מה נרמז (hinted) במקרה (happening) זה ?7)
על מה נאמר "ויהי השמש לבוא”.8)
באיזה (in which) חלק (part) של היום נאמר "ויהי השמש לבוא". 9)

(10 (began) אברם העיט והשמש התחיל (chased away) אחרי שהבריח
לשוקע (to set), מה קרה לאברם ? 

תרגם “תרדמה".11)
(12  (feel) נפלה על אברם, איך הרגיש (when a deep sleep) כשתרדמה

אברם ? 
תרגם "אימה". 13)
על מי ועל איזה זמן נאמר "והנה אימה חשיכה גדולה נפלת עליו" ? 14)
כשנפל אימה חשיכה גדולה על אברם, מה אמר לו ה' ? 15)
מה הבטיח ה' לאברם על גלות (exile) זרעו ? 16)
לפי הבטחת ה', כיצד ינהגו (behave) האומה (nation) שבני אברם יהיו 17)

 ? (by them) בגלות אצלם
על מי ועל מה נאמר "ועבדום, וענו אותם" ?18)
תרגם "ועינו". 19)
לפי הבטחת ה' לאברם, לכמה זמן (how long) יהיו בניו עבדים ומעונים 20)

בארץ לא משלהם ? 
מה הבטיח ה' לאברם שיימשך ארבע מאות שנה ? 21)
לפי הבטחת ה', ככלות (when it ends) ארבע מאות שנה מה יעשה ה' 22)

לעם שיעביד וייענה את זרעו של אברם ?
(23. (exile)של הגלות (levels) את ג’ מדרגות (describe) תאר
תרגם "דן". 24)
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מדוע כתוב ״וגם״ ?25)
כיצד (how)יצאו זרעו של אברם אחרי ארבע מאות שנה של עבדות 26)

ועינוי ? 
על מי ועל איזה זמן נאמר "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". 27)
האם יהיה גלותו (the exile) של זרעו של אברם בחיי אברם ? 28)
באר המושג (concept) "תבא אל אבותיך”.29)
מנין (from where) יודעים (know) שתרח יעשה תשובה ?30)
תרגם "בשיבה". 31)
האם הבטיח ה' לאברם שאברם ימות בשלוה (in tranquility) ללא 32)

עינוי ? 
מנין (from where) יודעים (know) שישמעאל יעשה תשובה ?33)
לכמה דורות יהיו זרעו עבדים בארץ אחרת עד שיחזרו לארץ כנען ?34)
מדוע צריכים (need) זרעו של אברם להמתין (to wait) ארבע דורות עד 35)

שיחזרו לארץ כנען ?
מי היה העם החזק (the strong)  בארץ כנען בזמן ברית בין הבתרים ? 36)
מה יעשה ה' לאמורי ולשאר האומות בארץ כנען ?37)
להסביר (explain) מה אמר ה' לאברם "כי לא שלם עון האמורי" ? 38)
מתי קרה הברית ? (לפני או אחרי פסוקים א’ -ו’)39)
מה ההוכחה (the proof) לזה ?40)
לפי (according) רש״י מהו נסיון (test) הששית (sixth) של אברם ?41)


