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Lech Lecha -Topic 1-Avram’s Travels

יד וַיְהִ֕י ּכְבֹ֥וא אַבְָר֖ם מִצְָר֑יְמָה
וַּיְִראּ֤ו הַּמִצְִרים֙ אֶת־הָ֣אִּׁשָ֔ה
ּכִֽי־יָפָ֥ה הִ֖וא מְאֹֽד׃
טו וַּיְִראּ֤ו אֹתָּה֙ ׂשֵָר֣י פְַרעֹ֔ה
וַיְהַֽלְלּ֥ו אֹתָּ֖ה אֶל־ּפְַרעֹ֑ה
וַּתֻּקַ֥ח הָֽאִּׁשָ֖ה ּבֵ֥ית ּפְַרעֹֽה׃
טז ּולְאַבְָר֥ם הֵיטִ֖יב ּבַֽעֲבּוָרּ֑ה
וַֽיְהִי־לֹ֤ו צֹאן־ּובָָקר֙ וַֽחֲמִֹר֔ים
וַֽעֲבִָדים֙ ּוׁשְפָחֹ֔ת
וַֽאֲתֹנֹ֖ת ּוגְמַּלִֽים׃
יז וַיְנַּגַ֨ע יְהוָ֧ה ׀ אֶת־ּפְַרעֹ֛ה
נְגָעִ֥ים ּגְֹדלִ֖ים
וְאֶת־ּבֵיתֹ֑ו
עַל־ּדְבַ֥ר ׂשַָר֖י אֵׁ֥שֶת אַבְָרֽם׃
(1

מה ראו ) (seeהמצריים כשהגיע ) (when he reachedאברם למצרים
יחד) (togetherעם שרי ?

(2

מה עשו ) (doהמצריים הפשוטים ) (commonersכשראו ששרי יפה מאד ?

(3

תרגם ״שרי״.

(4

מה ראו שרי ) (officersפרעה אודות ) (regardingשרי ?

(5

תרגם "ויהללו".

(6

מה סיפרו ) (tellשרי פרעה לפרעה אודות שרי ?

(7

מה היה הנסיון ) (testהשלישי ) (testשל אברם ?
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(8

מה עשו שרי פרעה עם שרי ?

(9

תרגם “ותוקח".
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 (10האם ) (didשרי הלכה ) (goמרצונה ) (willinglyלבית פרעה ?
 (11האם המצריים אכן ) (actuallyהטיבו ) (do goodלאברם בגלל שרי ?
 (12כמה ) (how manyמתנות ) (giftsנתנו ) (giveהמצריים לאברם עבור (on
) account ofשרי ?
 (13מהו "צאן" ?
 (14מהו "בקר" ?
 (15מה הם חמורים ?
 (16מה הם עבדים ?
 (17מה הן "שפחות" ?
 (18מה הן "אתונות" ?
 (19מה הם "גמלים" ?
 (20לסיכום ) , (in conclusionמה הם שבע ) (7המתנות שנתנו המצריים לאברם
עבור שרי ?
 (21תרגם "וינגע".
 (22האם ה' ענש ) (punishאת פרעה על ) (forשלקח ) (takingאת שרי ?
 (23במה ) (how didענש ה' את פרעה על שלקח את שרי ?
 (24האם רק ) (onlyפרעה עצמו ) (himselfנענש בנגעים על שלקח את שרי ?
 (25חוץ ) (besidesמפרעה ,מי עוד נענש בנגעים על שלקח פרעה את שרי ?
 (26מדוע ) (whyנענשו ) (punishedביתו של פרעה ?
 (27מדוע נענש פרעה אם הוא חשב) (thoughtששרי היתה אחות אברם ?

