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וַֽיְהִי֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא

וַּיֹ֣אמֶר אֲבִימֶ֗לְֶך
ּופִיכֹל֙ ׂשַר־צְבָא֔ו
אֶל־אַבְָרהָ֖ם לֵאמֹ֑ר
אֱֹלהִ֣ים עִּמְָ֔ך
ּבְכֹ֥ל אֲׁשֶר־אַּתָ֖ה עֹׂשֶֽה׃

כג

וְעַּתָ֗ה הִּׁשָ֨בְעָה ּלִ֤י בֵֽאֹלהִים֙ הֵּ֔נָה

אִם־ּתִׁשְֹק֣ר לִ֔י
ּולְנִינִ֖י ּולְנֶכְּדִ֑י
ּכַחֶ֜סֶד אֲׁשֶר־עָׂשִ֤יתִי עִּמְָ֙ך
ּתַֽעֲׂשֶ֣ה עִּמִָד֔י
וְעִם־הָאֶָ֖רץ אֲׁשֶר־ּגְַ֥רּתָה ּבָּֽה׃

כד

וַּיֹ֨אמֶר֙ אַבְָרהָ֔ם אָֽנֹכִ֖י אִּׁשָבֵֽעַ׃

כה

וְהֹוכִ֥חַ אַבְָרהָ֖ם אֶת־אֲבִימֶ֑לְֶך

עַל־אֹדֹות֙ ּבְאֵ֣ר הַּמַ֔יִם
אֲׁשֶ֥ר ּגָֽזְלּ֖ו עַבְֵד֥י אֲבִימֶֽלְֶך׃

כו

וַּיֹ֣אמֶר אֲבִימֶ֔לְֶך

ֹל֣א יַָד֔עְּתִי
מִ֥י עָׂשָ֖ה אֶת־הַּדָבָ֣ר הַּזֶ֑ה
וְגַם־אַּתָ֞ה ֹלֽא־הִּגְַ֣דּתָ ּלִ֗י
וְגַ֧ם אָֽנֹכִ֛י ֹל֥א ׁשָמַ֖עְּתִי
ּבִלְּתִ֥י הַּיֹֽום׃
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 (1על מה נאמר "ויהי בעת ההיא" ?
 (2איפה ישב ) (liveאברהם כשגירש את הגר וישמעאל ?
 (3מי בא לדבר עם אברהם בפרק כא' ?
 (4מי היה אבימלך ?
 (5תרגם "שר צבאו".
 (6מי היה שר צבאו של אבימלך מלך גרר ?
 (7מי היה "פיכול" ?
 (8האם אברהם עדיין ) (stillגר בארץ גרר כשגירש את הגר וישמעאל ?
 (9מאיפה ) (from whereבאו אבימלך ופיכול ?
 (10מה אמר אבימלך עם פיכול לאברהם ?
 (11באר מי אמר ועל מה אמר "אלקים עמך בכל אשר אתה עושה".
 (12איך ידע אבימלך שה’ היה עם אברהם ? )(3
 (13מה ביקש ) (requestאבימלך מאברהם שישבע )? (to swear
 (14מדוע רצה ) (wantאבימלך שאברהם יעשה שבועה ?
 (15תרגם "ניני".
 (16תרגם "נכדי".
 (17כיצד ביאר אבימלך לאברהם למה יש לו לישבע ולבניו או לנכדיו ?
 (18איזה חסד ) (kindnessעשה אבימלך עם אברהם ?
 (19כיצד ביאר אבימלך לאברהם למה יש לו לישבע שלא יזיק )(hurt
לאנשי ארץ גרר ?
 (20איזה חסד היה לאברהם מארץ גרר ?
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 (21מתי ) (whenגר אברהם בארץ גרר ?
 (22מה נשבע ) (swearאברהם לאבימלך ?
 (23באיזה תנאי ) (conditionהסכים ) (agreeאברהם לישבע ?
 (24תרגם "והוכיח".
 (25תרגם "גזלו".
 (26על מה הוכיח ) (disputeאברהם לאבימלך ? מדוע ?
 (27לפי דברי אברהם ,מה גזלו ) (stealממנו עבדי אבימלך ?
 (28מה אמר אבימלך לאברהם על טענת ) (complaintאברהם ? )(3
 (29לפי דברי אבימלך ,האם כבר ) (alreadyידע ) (knowשגזלו עבדיו באר
מאברהם ?
 (30תרגם "בלתי".

