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א וַיְהִ֗י אַחַר֙ הַּדְבִָר֣ים הָאֵּ֔לֶה
וְהָ֣אֱֹלהִ֔ים נִּסָ֖ה אֶת־אַבְָרהָ֑ם
וַּיֹ֣אמֶר אֵלָ֔יו אַבְָרהָ֖ם
וַּיֹ֥אמֶר הִּנֵֽנִי׃
ב וַּיֹ֡אמֶר ַקח־נָ֠א
אֶת־ּבִנְָ֨ך אֶת־יְחִֽיְדָ֤ך
אֲׁשֶר־אָהַ֨בְּתָ֙
אֶת־יִצְחָ֔ק
וְלְֶ֨ך־לְָ֔ך אֶל־אֶֶ֖רץ הַּמִֹֽרּיָ֑ה
וְהַֽעֲלֵ֤הּו ׁשָם֙ לְעֹלָ֔ה
עַ֚ל אַחַ֣ד הֶֽהִָר֔ים
אֲׁשֶ֖ר אֹמַ֥ר אֵלֶֽיָך׃
ג וַּיַׁשְּכֵ֨ם אַבְָרהָ֜ם ּבַּבֶֹ֗קר
וַּֽיַחֲבֹׁש֙ אֶת־חֲמֹרֹ֔ו
וַּיִּקַ֞ח אֶת־ׁשְנֵ֤י נְעָָריו֙ אִּתֹ֔ו
וְאֵ֖ת יִצְחָ֣ק ּבְנֹ֑ו
וַיְבַּקַע֙ עֲצֵ֣י עֹלָ֔ה
וַּיָָ֣קם וַּיֵ֔לְֶך אֶל־הַּמָקֹ֖ום
אֲׁשֶר־אָֽמַר־לֹ֥ו הָֽאֱֹלהִֽים׃
ד ּבַּיֹ֣ום הַּׁשְלִיׁשִ֗י
וַּיִּׂשָ֨א אַבְָרהָ֧ם אֶת־עֵינָ֛יו
וַּיְַ֥רא אֶת־הַּמָקֹ֖ום מֵָֽרחֹֽק׃
ה וַּיֹ֨אמֶר אַבְָרהָ֜ם אֶל־נְעָָר֗יו
ׁשְבּו־לָכֶ֥ם ּפֹה֙ עִֽם־הַחֲמֹ֔ור
וַֽאֲנִ֣י וְהַּנַ֔עַר נֵֽלְכָ֖ה עַד־ּכֹ֑ה
וְנִֽׁשְּתַחֲוֶ֖ה וְנָׁשּ֥ובָה אֲלֵיכֶֽם׃
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 (1אחרי שכרת אברהם ברית עם אבימלך ,מה עשה האלקים לאברהם ?
 (2מה הכוונה ) (intentionשל ״אַחַר֙ הַּדְבִָר֣ים הָאֵּ֔לֶה״ ? )(2
 (3תרגם "ניסה".
 (4מה אמר אברהם לאלקים כשקרא לו בשמו ?
 (5תרגם "יחידך".
 (6מה ציוה האלקים לאברהם לנסותו ?
 (7מדוע לא הגיד ה’ מיד ) (immediatelyשאברהם צריך לקחת את
אברהם ? )(2
 (8לאיזה ארץ צוה ה' את אברהם לקחת את יצחק ?
 (9מה אמר ה' לאברהם שיעשה עם יצחק בארץ המוריה ?
 (10מהו "עולה" ?
 (11איפה בארץ המוריה צוה ה' את אברהם להעלות את יצחק ?
 (12על איזה הר צוה ה' את אברהם להעלות את יצחק ?
 (13איזה עיר ) (cityהוא בהר המוריה ?
 (14מדוע נקרא הר ״המוריה״ בשמו ? )(2
 (15תרגם "ויחבוש".
 (16האם אברהם איחר ) (delayedמלעשות רצון ה' ?
 (17האם אברהם הלך לבדו ) (aloneעם יצחק ?
 (18מי עוד ) (alsoהלך עם אברהם ויצחק ?
 (19תרגם "ויבקע".
 (20מה עוד לקח אברהם לארץ המוריה ?
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 (21לשם מה ) (for what purposeבקע אברהם עצים ?
 (22האם אברהם אמר מיד ) (immediatelyליצחק שהוא לוקח אותו לארץ
המוריה להעלותו קרבן עולה ?
 (23האם בתחלה ) (in the beginningידע אברהם בדיוק )(exactly
לאיפה בארץ המוריה יש לו ללכת ? מדוע?
 (24אחרי כמה זמן)(how much timeראה אברהם את הרי ארץ המוריה ?
 (25מדוע לא הראה ה’ מיד את המקום ?
 (26תרגם "מרחוק".
 (27האם רצה אברהם לקחת שני נעריו ללכת עמו ועם יצחק אל הר
המוריה?
 (28כשראה אברהם את הרי ארץ המוריה ,מה אמר אל נעריו ?
 (29האם אברהם סיפר ) (tellלנעריו מה ציוה לו ה' לעשות בארץ
המוריה ?
 (30מה סיפר אברהם לנעריו שהוא הולך לעשות עם יצחק ?

