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…Lesson # 134 - Avimelech Finds Out

ו
ז וַּֽיִׁשְאֲלּ֞ו אַנְׁשֵ֤י הַּמָקֹום֙ לְאִׁשְּתֹ֔ו
וַּיֵׁ֥שֶב יִצְחָ֖ק ּבִגְָרֽר׃

וַּיֹ֖אמֶר אֲחֹ֣תִי הִ֑וא
ּכִ֤י יֵָרא֙ לֵאמֹ֣ר אִׁשְּתִ֔י
ּפֶן־יַֽהְַרגֻ֜נִי אַנְׁשֵ֤י הַּמָקֹום֙ עַל־ִרבְָק֔ה
ּכִֽי־טֹובַ֥ת מְַראֶ֖ה הִֽוא׃

ח

וַיְהִ֗י ּכִ֣י אְָֽרכּו־לֹ֥ו ׁשָם֙ הַּיָמִ֔ים

וַּיַׁשְֵק֗ף אֲבִימֶ֨לְֶ֙ך מֶ֣לְֶך ּפְלִׁשְּתִ֔ים
ּבְעַ֖ד הַֽחַּלֹ֑ון
וַּיְַ֗רא
וְהִּנֵ֤ה יִצְחָק֙ מְצַחֵ֔ק אֵ֖ת ִרבְָק֥ה אִׁשְּתֹֽו׃

ט

וַּיְִקָר֨א אֲבִימֶ֜לְֶך לְיִצְחָ֗ק

וַּיֹ֨אמֶר֙ אְַ֣ך הִּנֵ֤ה אִׁשְּתְָ֙ך הִ֔וא
וְאֵ֥יְך אָמְַ֖רּתָ אֲחֹ֣תִי הִ֑וא
וַּיֹ֤אמֶר אֵלָיו֙ יִצְחָ֔ק
ּכִ֣י אָמְַ֔רּתִי ּפֶן־אָמּ֖ות עָלֶֽיהָ׃

י

וַּיֹ֣אמֶר אֲבִימֶ֔לְֶך

מַה־ּזֹ֖את עָׂשִ֣יתָ ּלָ֑נּו
ּכִ֠מְעַט ׁשָכַ֞ב אַחַ֤ד הָעָם֙ אֶת־אִׁשְּתֶָ֔ך
וְהֵֽבֵאתָ֥ עָלֵ֖ינּו אָׁשָֽם׃

יא

וַיְצַ֣ו אֲבִימֶ֔לְֶך אֶת־ּכָל־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר

הַּנֹגֵ֜עַ ּבָאִ֥יׁש הַּזֶ֛ה ּובְאִׁשְּתֹ֖ו
מֹ֥ות יּומָֽת׃
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 (1מה שאלו אנשי גרר ליצחק כשהגיע ) (when he reachedלגרר ?
 (2מה אמר יצחק על רבקה לשאלת אנשי גרר מי היא ?
 (3למה אמר יצחק לאנשי גרר שרבקה הינה אחותו ולא אשתו ?
 (4תרגם "יהרגוני".
 (5למה חשב ) (thinkיצחק שאנשי גרר יהרגו אותו ?
 (6האם נשאר ) (remainיצחק בגרר זמן ) (timeרב )? (long
 (7תרגם "ארכו לו שם הימים".
 (8תרגם "וישקף".
 (9מי הבין ) (understandשרבקה אינה אחותו של יצחק אלא אשתו ?
 (10תרגם "בעד החלון".
 (11כיצד הבין אבימלך שרבקה אינה אחותו של יצחק אלא אשתו ?
 (12מה עשה יצחק עם רבקה שגרם לאבימלך להבין את זה ?
 (13מה עשה אבימלך כשהבין שרבקה אינה אחותו של יצחק אלא אשתו ?
 (14מה שאל אבימלך ליצחק אודות רבקה ?
 (15האם אבימלך לקח את רבקה )כמו שלקח את שרה( ?
 (16כיצד הסביר יצחק לאבימלך למה אמר שרבקה הינה אחותו ?
 (17מה אמר אבימלך ליצחק אחרי שיצחק הסביר ) (explainedלו ?
 (18תרגם "כמעט".
 (19תרגם "אשם".
 (20מה היה גודל החטא אילו שכב אחד מארץ גרר עם רבקה ?
 (21מי אמר למי ועל מה "והבאת עלינו אשם" ?
 (22מה ציוה אבימלך לעמו אחרי שהתברר ) (was clarifiedלו שרבקה
הינה אשתו של יצחק ?
 (23תרגם "הנוגע".
 (24מה אסר אבימלך לעם הפלשתים לעשות ליצחק או לרבקה ?

