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א וַיְהִ֤י ָרעָב֙ ּבָאֶָ֔רץ
מִּלְבַד֙ הָָֽרעָ֣ב הִָֽראׁשֹ֔ון
אֲׁשֶ֥ר הָיָ֖ה ּבִימֵ֣י אַבְָרהָ֑ם
וַּיֵ֧לְֶך יִצְחָ֛ק אֶל־אֲבִימֶ֥לְֶך מֶֽלְֶך־ּפְלִׁשְּתִ֖ים
ּגְָרָֽרה׃
ב וַּיֵָר֤א אֵלָיו֙ יְהוָ֔ה
וַּיֹ֖אמֶר אַל־ּתֵֵר֣ד מִצְָר֑יְמָה
ׁשְכֹ֣ן ּבָאֶָ֔רץ אֲׁשֶ֖ר אֹמַ֥ר אֵלֶֽיָך׃
ג ּגּ֚ור ּבָאֶָ֣רץ הַּזֹ֔את
וְאֶֽהְיֶ֥ה עִּמְָ֖ך וַאֲבְָֽרכֶּ֑ךָ
ּכִֽי־לְָ֣ך ּוֽלְזְַרעֲָ֗ך
אֶּתֵן֙ אֶת־ּכָל־הָֽאֲָרצֹ֣ת הָאֵ֔ל
וַהֲִקֽמֹתִי֙ אֶת־הַּׁשְבֻעָ֔ה
אֲׁשֶ֥ר נִׁשְּבַ֖עְּתִי לְאַבְָרהָ֥ם אָבִֽיָך׃
ד וְהְִרּבֵיתִ֤י אֶֽת־זְַרעֲָ֙ך
ּכְכֹֽוכְבֵ֣י הַּׁשָמַ֔יִם
וְנָֽתַּתִ֣י לְזְַרעֲָ֔ך
אֵ֥ת ּכָל־הָֽאֲָרצֹ֖ת הָאֵ֑ל
וְהִתְּבְָֽרכּ֣ו בְזְַרעֲָ֔ך
ּכֹ֖ל ּגֹויֵ֥י הָאֶָֽרץ׃
ה עֵֶ֕קב אֲׁשֶר־ׁשָמַ֥ע אַבְָרהָ֖ם ּבְֹקלִ֑י
וַּיִׁשְמֹר֙ מִׁשְמְַרּתִ֔י
מִצְו͏ֹתַ֖י חֻּקֹותַ֥י וְתֹֽוֹרתָֽי׃
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 (1מה קרה ) (happenedבארץ כנען ?
 (2תרגם "מלבד".
 (3מתי ) (whenהיה רעב הראשון )? (first
 (4לאיפה הלך יצחק ?
 (5באיזה ארץ מלך אבימלך ?
 (6לאיפה חשב ) (thoughtיצחק להמשיך ללכת כשהגיע לגרר ? למה ?
 (7האם ה' נתן רשות ) (permissionליצחק ללכת למצרים ? למה ?
 (8תרגם "שכון".
 (9מה אמר ה' ליצחק כשרצה יצחק ללכת למצרים ?
 (10מה הבטיח ) (promiseה' ליצחק אם ישאר בארץ גרר ?
 (11תרגם "האל".
 (12אלו ארצות הבטיח ה' ליצחק ולזרעו ?
 (13תרגם "והקימותי".
 (14למי הבטיח ה' לתת ארץ כנען לפני שהבטיח ליצחק ?
 (15מה הבטיח ה' ליצחק בפסוק ד’ ?
 (16עד כמה הבטיח ה' ליצחק להרבות ) (to increaseזרעו של יצחק ?
 (17במה עוד בירך ה' זרעו של יצחק ?
 (18באר "והתברכו בזרעיך".
 (19מה יגרום ) (will causeהברכה לכל שאר גויי הארץ ?
 (20באיזה זכות ) (meritשוב נשבע ה' ליצחק לתת לו ולזרעו את כל
הברכות שבירך לאברהם ?
 (21אלו ארבעה סוגי ) (types ofהוראות קיים אברהם בדבר ה' ?
 (22תרגם "משמרתי".
 (23תן דוגמא ) (exampleשל ציוי ה' שאברהם "שמר".
 (24תרגם "מצותי".
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 (25תן דוגמא של "מצוה" שציוה ה' לאברהם והוא שמר ?
 (26תרגם "חוקתי".
 (27תן דוגמא של "חוק" שציוה ה' לאברהם והוא שמר ?
 (28תרגם “תורתי".
 (29תן דוגמא של "תורה" שציוה ה' לאברהם והוא שמר ?

