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יט וַּיָׁ֤שָב אַבְָרהָם֙ אֶל־נְעָָר֔יו
וַּיָֻק֛מּו וַּיֵֽלְכּ֥ו יַחְּדָ֖ו אֶל־ּבְאֵ֣ר ׁשָ֑בַע
וַּיֵׁ֥שֶב אַבְָרהָ֖ם ּבִבְאֵ֥ר ׁשָֽבַע׃
כ וַיְהִ֗י אַֽחֲֵרי֙ הַּדְבִָר֣ים הָאֵּ֔לֶה
וַּיֻּגַ֥ד לְאַבְָרהָ֖ם לֵאמֹ֑ר
הִּ֠נֵה יָֽלְָד֨ה מִלְּכָ֥ה גַם־הִ֛וא ּבָנִ֖ים לְנָחֹ֥ור אָחִֽיָך׃
כא אֶת־עּ֥וץ ּבְכֹרֹ֖ו וְאֶת־ּבּ֣וז אָחִ֑יו
וְאֶת־ְקמּואֵ֖ל אֲבִ֥י אֲָרֽם׃
כב וְאֶת־ּכֶׂ֣שֶד וְאֶת־חֲזֹ֔ו וְאֶת־ּפִלְּדָׁ֖ש וְאֶת־יְִדלָ֑ף וְאֵ֖ת ּבְתּואֵֽל׃
כג ּובְתּואֵ֖ל יָלַ֣ד אֶת־ִרבְָק֑ה
ׁשְמֹנָ֥ה אֵּ֨לֶה֙ יָֽלְָד֣ה מִלְּכָ֔ה
לְנָחֹ֖ור אֲחִ֥י אַבְָרהָֽם׃
כד ּופִֽילַגְׁשֹ֖ו ּוׁשְמָּ֣ה ְראּומָ֑ה
וַּתֵ֤לֶד ּגַם־הִוא֙ אֶת־טֶ֣בַח וְאֶת־ּגַ֔חַם וְאֶת־ּתַ֖חַׁש וְאֶֽת־מַעֲכָֽה׃
 (1לאיפה הלך אברהם ?
 (2לאיפה חזר אברהם לגור ?
 (3האם אברהם ישב בגרר הרבה זמן ?
 (4מה נאמר לאברהם כשחזר לבאר שבע ?
 (5מה הקשר ) (connectionבין עקידת יצחק למה שיוגד לאברהם ?
 (6מה לומדים ) (learnמהמלים ״גַם־הִ֛וא״ ?
 (7מי היתה מלכה ?
 (8מי היה בעלה של מלכה ?
 (9כמה בנים ילדה מלכה לנחור אחי אברהם ?

Bereishis Ch. 22, 19 - 24

Lesson # 110 - Aftermath of Akeidah

Vayeira -Topic 6 - Binding of Yitzchak

 (10מי היה בכורו של נחור אחי אברהם ממלכה אשתו ?
 (11מי היה אביו של עוץ ?
 (12מי היתה אמו של עוץ ?
 (13מי היה הבן השני של נחור ממלכה אשתו ?
 (14מי היה אביו של בוז ?
 (15מי היתה אמו של בוז ?
 (16מי היה הבן השלישי של נחור ממלכה אשתו ?
 (17מי היה אביו של קמואל ?
 (18מי היתה אמו של קמואל ?
 (19לאיזה אומה ) (nationנהיה קמואל בן נחור ?
 (20מי היה ארם ?
 (21מי היה הבן הרביעי של נחור ממלכה אשתו ?
 (22מי היה אביו של כשד ?
 (23מי היתה אמו של כשד ?
 (24מי היה הבן החמישי של נחור ממלכה אשתו ?
 (25מי היה אביו של חזו ?
 (26מי היתה אמו של חזו ?
 (27מי היה הבן הששי של נחור ממלכה אשתו ?
 (28מי היה אביו של פלדש ?
 (29מי היתה אמו של פלדש ?
 (30מי היה הבן השביעי של נחור ממלכה אשתו ?
 (31מי היה אביו של ידלף ?
 (32מי היתה אמו של ידלף ?
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 (33מי היה הבן השמיני של נחור ממלכה אשתו ?
 (34מי היה אביו של בתואל ?
 (35מי היתה אמו של בתואל ?
 (36מי היתה בתו של בתואל ?
 (37לסיכום ,מי היו שמונה בני נחור אחי אברהם ממלכה אשתו ?
 (38מה היתה שמה של פלגשו של נחור אחי אברהם ?
 (39כמה בנים ילדה ראומה פילגשו של נחור אחי אברהם ?
 (40מי היה הבן הראשון של נחור מראומה פילגשו ?
 (41מי היה אביו של טבח ?
 (42מי היתה אמו של טבח ?
 (43מי היה הבן השני של נחור מראומה פילגשו ?
 (44מי היה אביו של גחם ?
 (45מי היתה אמו של גחם ?
 (46מי היה הבן השלישי של נחור מראומה פילגשו ?
 (47מי היה אביו של תחש ?
 (48מי היתה אמו של תחש ?
 (49מי היה הבן הרביעי של נחור מראומה פילגשו ?
 (50מי היה אביו של מעכה ?
 (51מי היתה אמו של מעכה ?
 (52לסיכום ,מי היו ארבעה בני נחור אחי אברהם מראומה פילגשו ?

