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וַּיָבֹ֤א הָאִיׁש֙ הַּבַ֔יְתָה

וַיְפַּתַ֖ח הַּגְמַּלִ֑ים
וַּיִּתֵ֨ן ּתֶ֤בֶן ּומִסְּפֹוא֙ לַּגְמַּלִ֔ים
ּומַ֨יִם֙ לְִרחֹ֣ץ ַרגְלָ֔יו
וְַרגְלֵ֥י הָֽאֲנָׁשִ֖ים אֲׁשֶ֥ר אִּתֹֽו׃

לג

)ויישם (וַּיּוׂשַ֤ם לְפָנָיו֙ לֶֽאֱכֹ֔ל

וַּיֹ֨אמֶר֙ ֹל֣א אֹכַ֔ל
עַ֥ד אִם־ּדִּבְַ֖רּתִי ּדְבָָר֑י
וַּיֹ֖אמֶר ּדַּבֵֽר׃

לד

וַּיֹאמַ֑ר עֶ֥בֶד אַבְָרהָ֖ם אָנֹֽכִי׃

לה

וַֽיהוָ֞ה ּבֵַרְ֧ך אֶת־אֲֹדנִ֛י מְאֹ֖ד וַּיִגְּדָ֑ל

וַּיִּתֶן־לֹ֞ו צֹ֤אן ּובָָקר֙ וְכֶ֣סֶף וְזָהָ֔ב
וַֽעֲבִָדם֙ ּוׁשְפָחֹ֔ת ּוגְמַּלִ֖ים וַֽחֲמִֹרֽים׃

לו

וַּתֵ֡לֶד ׂשָָרה֩ אֵׁ֨שֶת אֲֹדנִ֥י בֵן֙ לַֽאֹדנִ֔י

אַֽחֲֵר֖י זְִקנָתָּ֑ה
וַּיִּתֶן־לֹ֖ו אֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־לֹֽו׃

לז

וַּיַׁשְּבִעֵ֥נִי אֲֹדנִ֖י לֵאמֹ֑ר

ֹלֽא־תִּקַ֤ח אִּׁשָה֙ לִבְנִ֔י מִּבְנֹות֙ הַּֽכְנַעֲנִ֔י
אֲׁשֶ֥ר אָֽנֹכִ֖י יֹׁשֵ֥ב ּבְאְַרצֹֽו׃

לח

אִם־ֹל֧א אֶל־ּבֵית־אָבִ֛י ּתֵלְֵ֖ך וְאֶל־מִׁשְּפַחְּתִ֑י

וְלַָֽקחְּתָ֥ אִּׁשָ֖ה לִבְנִֽי׃
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Chayei Sarah - Topic 2 - A Wife for….

 (1האם עבד אברהם חזר ) (returnedעם לבן לביתו ?
 (2תרגם "ויפתח".
 (3מה עשה עבד אברהם לגמלים כשבאו לביתו של לבן ?
 (4מה נתן עבד אברהם לגמלים לאכול בביתו של לבן ?
 (5תרגם "רגליו".
 (6מה עשה עבד אברהם אחרי שהאכיל לגמליו ?
 (7האם עבד אברהם בא לבדו ) (aloneלארם נהרים או עם אנשים
נוספים )? (additional
 (8מה עשו עבד אברהם והאנשים אשר אתו לפני שנתנו לו לאכול ?
 (9מה נתנו להם בביתו של לבן אחרי שעבד אברהם והאנשים אשר אתו
רחצו רגליהם ?
 (10תרגם "ויושם".
 (11האם אכל עבד אברהם מיד ) (immediatelyכשנתנו לפניו לאכול ?
 (12מה אמר עבד אברהם כשנתנו לפניו לאכול ? מדוע ?
 (13מי אמר למי "לא אוכל עד אם דברתי דברי" ?
 (14מה אמר לבן לעבד אברהם כשאמר "לא אוכל עד אם דברתי דברי" ?
 (15כיצד התחיל ) (beginעבד אברהם את דבריו ללבן ?
 (16מה גרם לאברהם להעשיר ?
 (17באיזה שלשה דברים בירך ה’ את אברהם ?
 (18באלו שמונה נכסים העשיר אברהם על ידי ברכת ה' ?
 (19מה סיפר עבד אברהם ללבן אחרי שהסביר עד כמה העשיר אברהם ?
 (20באיזה ארבעה דברים היה יצחק אדם חשוב )? (important
 (21מה נתן אברהם לבנו שילד שרה בזקנותה ?
 (22לפי עבד אברהם  ,מה השביע ) (adjuredאברהם את עבדו שלא
לעשות ?
 (23איזה שנוי ) (changeיש בדברי עבד אברהם?

