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ו וַּיֹ֥אמֶר אֵלָ֖יו אַבְָרהָ֑ם
הִּׁשָ֣מֶר לְָ֔ך
ּפֶן־ּתָׁשִ֥יב אֶת־ּבְנִ֖י ׁשָּֽמָה׃
ז יְהוָ֣ה ׀ אֱֹלהֵ֣י הַּׁשָמַ֗יִם
אֲׁשֶ֨ר לְָקחַ֜נִי
מִּבֵ֣ית אָבִי֮ ּומֵאֶֶ֣רץ מֹֽולְַדּתִי֒
וַֽאֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶר־לִ֜י
וַֽאֲׁשֶ֤ר נִֽׁשְּבַֽע־לִי֙ לֵאמֹ֔ר
לְזְַ֨רעֲָ֔ך אֶּתֵ֖ן אֶת־הָאֶָ֣רץ הַּזֹ֑את
הּ֗וא יִׁשְלַ֤ח מַלְאָכֹו֙ לְפָנֶ֔יָך
וְלַָֽקחְּתָ֥ אִּׁשָ֛ה לִבְנִ֖י מִּׁשָֽם׃
ח וְאִם־ֹל֨א תֹאבֶ֤ה הָֽאִּׁשָה֙ לָלֶ֣כֶת אַֽחֲֶר֔יָך
וְנִּקִ֕יתָ מִּׁשְבֻֽעָתִ֖י זֹ֑את
ַר֣ק אֶת־ּבְנִ֔י ֹל֥א תָׁשֵ֖ב ׁשָּֽמָה׃
ט וַּיָׂ֤שֶם הָעֶ֨בֶד֙ אֶת־יָדֹ֔ו
ּתַ֛חַת יֶֶ֥רְך אַבְָרהָ֖ם אֲֹדנָ֑יו
וַּיִּׁשָ֣בַֽע לֹ֔ו עַל־הַּדָבָ֖ר הַּזֶֽה׃
י וַּיִּקַ֣ח הָ֠עֶבֶד עֲׂשָָר֨ה גְמַּלִ֜ים
מִּגְמַּלֵ֤י אֲֹדנָיו֙ וַּיֵ֔לְֶך
וְכָל־טּ֥וב אֲֹדנָ֖יו ּבְיָדֹ֑ו
וַּיָָ֗קם וַּיֵ֛לְֶך אֶל־אֲַר֥ם נַֽהֲַר֖יִם
אֶל־עִ֥יר נָחֹֽור׃
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 (1אם לא תרצה ) (wantהאשה לבא ליצחק ,האם אברהם התיר
) (permitלעבד לקחת את יצחק לחרן או לאור כשדים ?
 (2באר "השמר לך".
 (3מה אמר אברהם כשעבדו שאלו האם מותר להביא את יצחק לחרן ?
 (4תרגם "פן".
 (5מדוע לא קרא אברהם את ה’ ״אלוקי הארץ״ בפסוק ז’ ?
 (6כיצד הסביר) (explainאברהם לעבדו למה סביר ) (thinksשהאשה
תלך אחריו לכנען ?
 (7תרגם "ונקית".
 (8אם אכן לא תרצה אשה לחזור ) (to returnלכנען מחרן או מאור
כשדים ,האם העבד עדיין ) (stillחייב למלא את השבועה ?
 (9מי ישא ) (marryיצחק אם אכן לא תרצה אשה לחזור )(to return
לכנען ?
 (10באיזה תנאי ) (conditionיהיה העבד נקי מלקיים את השבועה ?
 (11האם עבדו של אברהם אכן נשבע לו כאשר צוהו אברהם ?
 (12איפה הניח ) (placeהעבד את ידו כשנשבע לאברהם ?
 (13תרגם "גמלים".
 (14אלו בעלי חיים ) (animalsלקח עבדו של אברהם עמו ?
 (15מדוע נקראו ״ּגְמַּלֵ֤י אֲֹדנָיו֙״ ?
 (16כמה גמלים לקח עבדו של אברהם עמו ? למה ? )(2
 (17למי היו שייכים  (owned) 10הגמלים שלקח עבדו של אברהם עמו ?
 (18מה לקח עבדו של אברהם עמו כשיצא להביא אשה ליצחק ?
 (19על מי ועל מה נאמר "וכל טוב אדניו בידו" ?
 (20למה לקח עבדו של אברהם כל מיני ) (kinds ofדברים טובים ?
 (21לאיפה הלך עבדו של אברהם ?
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? "( עיר "ארם נהריםfound) ( איפה נמצא22
? ( מי היה גר בעיר ארם נהרים23
? ( באיזה עיר גר נחור24

