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ו וַּיֹאמֶר֩ אֵלָ֨יו הָֽאֱֹלהִ֜ים ּבַֽחֲֹל֗ם
 ּגַ֣ם אָֽנֹכִ֤י יַָד֨עְּתִי֙ 

ּכִ֤י בְתָם־לְבָֽבְָ֙ך עָׂשִ֣יתָ ּזֹ֔את
 וָֽאֶחְׂשְֹ֧ך ּגַם־אָֽנֹכִ֛י אֹֽותְָ֖ך 

מֵֽחֲטֹו־לִ֑י
 עַל־ּכֵ֥ן ֹלֽא־נְתַּתִ֖יָך 

 לִנְּגֹ֥עַ אֵלֶֽיהָ׃
 ז וְעַּתָ֗ה הָׁשֵ֤ב אֵֽׁשֶת־הָאִיׁש֙

ּכִֽי־נָבִ֣יא הּ֔וא
וְיִתְּפַּלֵ֥ל ּבַֽעְַדָ֖ך וֶֽחְיֵ֑ה 

 וְאִם־אֵֽינְָ֣ך מֵׁשִ֔יב 
ּדַ֚ע ּכִי־מֹ֣ות ּתָמּ֔ות

 אַּתָ֖ה וְכָל־אֲׁשֶר־לְָֽך׃ 
 ח וַּיַׁשְּכֵ֨ם אֲבִימֶ֜לְֶך ּבַּבֶֹ֗קר

 וַּיְִקָרא֙ לְכָל־עֲבָָד֔יו
וַיְַדּבֵ֛ר אֶת־ּכָל־הַּדְבִָר֥ים הָאֵּ֖לֶה ּבְאָזְנֵיהֶ֑ם

 וַּיִֽיְראּ֥ו הָֽאֲנָׁשִ֖ים מְאֹֽד׃ 
ט וַּיְִקָר֨א אֲבִימֶ֜לְֶך לְאַבְָרהָ֗ם

 וַּיֹ֨אמֶר לֹ֜ו 
 מֶֽה־עָׂשִ֤יתָ ּלָ֨נּו֙

ּומֶֽה־חָטָ֣אתִי לְָ֔ך
ּכִֽי־הֵבֵ֧אתָ עָלַ֛י וְעַל־מַמְלַכְּתִ֖י חֲטָאָ֣ה גְֹדלָ֑ה 

 מַֽעֲׂשִים֙ אֲׁשֶ֣ר ֹלא־יֵֽעָׂשּ֔ו עָׂשִ֖יתָ עִּמִָדֽי׃ 
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האם ה' הסכים (agree) לאבימלך ש ״בתם לבבו״ לקח את שרה ? 1)
תרגם "ואחשך". 2)
מדוע לא נגע אבימלך את שרה ?3)
כיצד ביאר (explain) ה' לאבימלך למה בא אליו בחלום ? 4)
תרגם "נביא". 5)
מדוע הגיד (tell) ה’ אל אבימלך שאברהם היה נביא ?6)
מה ציוה (command) ה' לאבימלך לעשות עם שרה ? 7)
תרגם "בעדך". 8)
לפי דברי ה', אם הוא יחזיר (returns) את שרה, מה יעשה אברהם ? 9)

לפי דברי ה', מה הוא צריך (need to do) כדי שיחיה ? 10)
לפי דברי ה', אם אברהם לא יתפלל על אבימלך מה יקרה לאבימלך ? 11)
לפי דברי ה', אם הוא לא יחזיר את שרה לאברהם, מה יקרה לו ? 12)
אם הוא לא יחזיר את שרה לאברהם, האם רק אבימלך עצמו ימות ? 13)
אם הוא לא יחזיר את שרה לאברהם, מי עוד ימות חוץ מאבימלך ? 14)
כשקם אבימלך בבוקר אחרי שלקח את שרה, מה עשה ?15)
למי קרא אבימלך ? 16)
מה אמר אבימלך לעבדיו ? 17)
תרגם “באזניהם”.18)
כיצד התיחסו (respond) העבדים לדברים של אבימלך ? מדוע ?19)
מה אמר לאברהם אחרי שדיבר עם עבדיו ? 20)
איזה טענה (complaint) טען אבימלך לאברהם ? 21)
מי אמר למי "כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה" ? 22)
על מה נאמר ומי אמר למי "מעשים אשר לא ייעשו, עשית עמדי" ? 23)
באר (explain) מה ה "מעשים אשר לא ייעשו״.24)


