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א וְׂשַָרי֙ אֵׁ֣שֶת אַבְָר֔ם
ֹל֥א יָֽלְָד֖ה לֹ֑ו 

וְלָּ֛ה ׁשִפְחָ֥ה מִצְִר֖ית 
 ּוׁשְמָּ֥ה הָגָֽר׃ 

ב וַּתֹ֨אמֶר ׂשַָר֜י אֶל־אַבְָר֗ם
הִּנֵה־נָ֞א עֲצַָר֤נִי יְהוָה֙ מִּלֶֶ֔דת 

 ּבֹא־נָא֙ אֶל־ׁשִפְחָתִ֔י 
 אּולַ֥י אִּבָנֶ֖ה מִּמֶּ֑נָה

וַּיִׁשְמַ֥ע אַבְָר֖ם לְקֹ֥ול ׂשָָרֽי׃

ג וַּתִּקַ֞ח ׂשַָר֣י אֵֽׁשֶת־אַבְָר֗ם אֶת־הָגָ֤ר הַּמִצְִרית֙ ׁשִפְחָתָּ֔ה 
מִּקֵץ֙ עֶׂ֣שֶר ׁשָנִ֔ים לְׁשֶ֥בֶת אַבְָר֖ם ּבְאֶֶ֣רץ ּכְנָ֑עַן 

וַּתִּתֵ֥ן אֹתָּ֛ה לְאַבְָר֥ם אִיׁשָּ֖ה לֹ֥ו לְאִּׁשָֽה׃ 

ד וַּיָבֹ֥א אֶל־הָגָ֖ר וַּתַ֑הַר 
 וַּתֵֶ֨רא֙ ּכִ֣י הָָר֔תָה 

וַּתֵַק֥ל ּגְבְִרּתָּ֖ה ּבְעֵינֶֽיהָ׃

 ה וַּתֹ֨אמֶר ׂשַָר֣י אֶל־אַבְָרם֮ 
 חֲמָסִ֣י עָלֶיָ֒ך

אָֽנֹכִ֗י נָתַּ֤תִי ׁשִפְחָתִי֙ ּבְחֵיֶקָ֔ך
 וַּתֵֶ֨רא֙ ּכִ֣י הָָר֔תָה 
 וָֽאֵַק֖ל ּבְעֵינֶ֑יהָ

יִׁשְּפֹ֥ט יְהוָ֖ה ּבֵינִ֥י ּובֵינֶֽיָׄך׃
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 ו וַּיֹ֨אמֶר אַבְָר֜ם אֶל־ׂשַָר֗י 
 הִּנֵ֤ה ׁשִפְחָתְֵ֙ך ּבְיֵָדְ֔ך

 עֲׂשִי־לָּ֖ה הַּטֹ֣וב ּבְעֵינָ֑יְִך
 וַּתְעַּנֶ֣הָ ׂשַָר֔י וַּתִבְַר֖ח מִּפָנֶֽיהָ׃

איך קראו (did they call) לשפחה של שרי ?1)
מאיפה (from where) היתה הגר ? 2)
תרגם "עצרני" ? 3)
מה הציע (suggested) שרי לאברם כשראתה שאין לה ילדים ? 4)
למה רצתה (want) שרי שאברם ישא (should marry) את הגר ? 5)
תרגם "איבנה". 6)
למה חשבה (think) שרי שאם תתן לאברם לבוא אל הגר שגם שרי תלד ? 7)
האם אברם שמע לעצת (to the advise of) שרי לבוא אל הגר ? 8)
כמה זמן אחרי שהגיעו (reached) אברם ושרי לארץ כנען נתן שרי את 9)

הגר לאברם לבוא (to live with) אליה ? 
תרגם "אישה" (עם נקודה ב"הא" בסוף המילה).10)
תרגם "ותהר". 11)
מה קרה (happened) כשבא (when he lived) אברם אל הגר ?12)
(13 ? (conceived) הגר שהיא הרתה (when she saw) מה קרה כשראתה
תרגם “ותקל".14)
תרגם “גבירתה".15)
תרגם "חמסי". 16)
מה אמרה שרי לאברם כשראתה כיצד נהיתה (she was) בעיני הגר 17)

שפחתה ? 
למה כעסה (angered) שרי על אברם כשנהיה שרי "קלה" בעיני הגר ?18)
תרגם "בחיקך". 19)
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תרגם "ישפוט". 20)
מי אמר למי ועל מה "ישפוט ה' ביני וביניך”.21)
מה קרה (happened) בגלל (because of) זה ?22)
איזה רשות (permission) נתן (give) אברם לשרי במה שאמר "הנה 23)

שפחתך בידך" ?
מה אמר אברם לשרי כשרי כעס (was angry) עליו על שהגר מזלזלת 24)

(denigrating) בה ? 
תרגם "ותעניה". 25)
מה עשתה שרי להגר אחרי שראתה שהגר זלזלה בה ?26)
אחרי ששרי עינה (afflicted) את הגר מה עשתה הגר ?27)
תרגם "ותברח". 28)
לפי הרמב״ם מה היה הנסיון (test) החמישית (fifth) של אברם ?29)
לפי הרמב״ן איזה חטא עשו שרה ואברם ?30)


