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כג
כד וַּיֵָר֨א אֵלָ֤יו יְהוָה֙ ּבַּלַ֣יְלָה הַהּ֔וא
וַּיַ֥עַל מִּׁשָ֖ם ּבְאֵ֥ר ׁשָֽבַע׃

וַּיֹ֕אמֶר אָֽנֹכִ֕י אֱֹלהֵ֖י אַבְָרהָ֣ם אָבִ֑יָך
אַל־ּתִיָרא֙ ּכִֽי־אִּתְָ֣ך אָנֹ֔כִי
ּובֵַֽרכְּתִ֨יָ֙ך וְהְִרּבֵיתִ֣י אֶֽת־זְַרעֲָ֔ך
ּבַֽעֲבּ֖ור אַבְָרהָ֥ם עַבְּדִֽי׃

כה

וַּיִ֧בֶן ׁשָ֣ם מִזְּבֵ֗חַ

וַּיְִקָרא֙ ּבְׁשֵ֣ם יְהוָ֔ה וַּיֶט־ׁשָ֖ם אָֽהֳלֹ֑ו
וַּיִכְרּו־ׁשָ֥ם עַבְֵדי־יִצְחָ֖ק ּבְאֵֽר׃

כו

וַֽאֲבִימֶ֕לְֶך הָלְַ֥ך אֵלָ֖יו מִּגְָר֑ר

וַֽאֲחֻּזַת֙ מֵֵֽרעֵ֔הּו ּופִיכֹ֖ל ׂשַר־צְבָאֹֽו׃

כז

וַּיֹ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ יִצְחָ֔ק מַּדּ֖ועַ ּבָאתֶ֣ם אֵלָ֑י

וְאַּתֶם֙ ׂשְנֵאתֶ֣ם אֹתִ֔י
וַּתְׁשַּלְחּ֖ונִי מֵֽאִּתְכֶֽם׃

כח

וַּיֹֽאמְרּ֗ו ָראֹ֣ו ָראִינּו֮ ּכִֽי־הָיָ֣ה יְהוָ֣ה ׀ עִּמְָ֒ך

וַּנֹ֗אמֶר ּתְהִ֨י נָ֥א אָלָ֛ה ּבֵֽינֹותֵ֖ינּו
ּבֵינֵ֣ינּו ּובֵינֶָ֑ך
וְנִכְְרתָ֥ה בְִר֖ית עִּמְָֽך׃

כט

אִם־ּתַֽעֲׂשֵ֨ה עִּמָ֜נּו ָרעָ֗ה

ּכַֽאֲׁשֶר֙ ֹל֣א נְגַֽעֲנּ֔וָך
וְכַֽאֲׁשֶ֨ר עָׂשִ֤ינּו עִּמְָ֙ך ַרק־טֹ֔וב
וַּנְׁשַּלֵֽחֲָ֖ך ּבְׁשָלֹ֑ום
אַּתָ֥ה עַּתָ֖ה ּבְרּ֥וְך יְהוָֽה׃
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 (1לאיפה הלך יצחק אחרי שחפרו העבדים את הבאר השלישי ? למה ?
 (2מתי נראה ה' ליצחק אחרי שעלה מגרר לבאר שבע ?
 (3מה אמר ה' ליצחק כשהגיע שוב לבאר שבע? למה ?
 (4באיזה זכות הבטיח ה' לברך את יצחק כשנראה אליו ?
 (5אלו הבטחות ) (promisesנתן ה' ליצחק ?
 (6מה עשה יצחק אחרי שהבטיח ה' ?
 (7מה עשה יצחק אחרי שבנה יצחק המזבח ?
 (8תרגם "ויט".
 (9תרגם ״ויכרו״.
 (10מה עשו עבדי יצחק אחרי שבנה יצחק מזבח ?
 (11מי בא ליצחק מגרר ?
 (12מי בא עם אבימלך מגרר לדבר עם יצחק בבאר שבע ?
 (13מי היה פיכול ?
 (14מי עוד בא עם אבימלך ופיכול לדבר עם יצחק בבאר שבע ?
 (15תרגם "מדוע".
 (16מה התפלא יצחק לאבימלך ורעיו ופיכול שר צבאו כשהגיעו אליו ?
 (17למה התפלא ) (wonderיצחק ?
 (18כיצד הסבירו אבימלך ורעיו ופיכול שר צבאו למה באו ליצחק ?
 (19מה "ראו" אבימלך ורעיו ופיכול שר צבאו שגרם להם לבא לבאר שבע ?
 (20תרגם "אלה".
 (21מה היתה הסיבה שבא אבימלך ורעיו ופיכול שר צבאו לבאר שבע ?
 (22תרגם "בינותינו".
 (23תרגם "נגענוך".
 (24לפי טענת אבימלך ,האם עשו אנשי גרר שום רע ליצחק כשהיה בגרר ?
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 (25לפי טענת ) (claimאבימלך ,האם היה שום רע בזה שאבימלך שלחו
מארץ גרר ?
 (26לפי טענת אבימלך ,למה לא היה שום רע בזה שאבימלך שלחו מארץ
גרר ?
 (27באר "אתה עתה ברוך ה' ".
 (28מי היה "ברוך ה' " לפני יצחק ?

