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Lesson #57 - Avram Returns

Lech Lecha -Topic 2 - Avram & Lot

א וַּיַעַל֩ אַבְָר֨ם מִּמִצְַר֜יִם
הּ֠וא וְאִׁשְּתֹ֧ו
וְכָל־אֲׁשֶר־לֹ֛ו
וְלֹ֥וט עִּמֹ֖ו הַּנֶֽגְּבָה׃
ב וְאַבְָר֖ם ּכָבֵ֣ד מְאֹ֑ד
ּבַּמְִקנֶ֕ה ּבַּכֶ֖סֶף ּובַּזָהָֽב׃
ג וַּיֵ֨לְֶ֙ך לְמַּסָעָ֔יו
מִּנֶ֖גֶב וְעַד־ּבֵֽית־אֵ֑ל
עַד־הַּמָקֹ֗ום
אֲׁשֶר־הָ֨יָה ׁשָ֤ם אָֽהֳֹלה֙ ּבַּתְחִּלָ֔ה
ּבֵ֥ין ּבֵֽית־אֵ֖ל ּובֵ֥ין הָעָֽי׃
ד אֶל־מְקֹום֙ הַּמִזְּבֵ֔חַ
אֲׁשֶר־עָׂ֥שָה ׁשָ֖ם ּבִָרֽאׁשֹנָ֑ה
וַּיְִקָר֥א ׁשָ֛ם אַבְָר֖ם ּבְׁשֵ֥ם יְהוָֽה׃
(1

כשהולכים ) (when you goמארץ מצרים לארץ כנען ,האם ) (does oneיורדים
) (descendאו עולים )? (ascend

(2

כשהולכים מארץ מצרים לארץ כנען ,למה נחשב ל"עליה" ?

(3

לאיזה צד ) (directionשל ארץ כנען נמצא ) (is foundארץ מצרים ?

(4

האם ) (wasלוט גם ) (alsoהיה עם אברם במצרים ?

(5

כשעולים ) (when you ascendמארץ מצרים לארץ כנען ,באיזה חלק ) (partשל
ארץ כנען נפגשים ) (meetתחלה )? (first

(6

תרגם "כבד".
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(7

תרגם "מקנה"

(8

כשעלה ) (when he ascendedאברם ממצרים ,האם היה לו הרבה )(a lot
מקנה ?

(9

כשעלה אברם ממצרים ,האם היה לו הרבה כסף ?

 (10כשעלה אברם ממצרים ,האם היה לו הרבה זהב ?
 (11כשעלה אברם ממצרים ,מאלו ) (from whichשלשה דברים היה לאברם הרבה ?
 (12תרגם "למסעיו".
 (13בכלל) , (in generalבאיזה ) (in whichדרך ) (pathחזר ) (returnedאברם
ממצרים ?
 (14באר "וילך למסעיו" ועל מי ועל מה נאמר ?
 (15מה עשנה אברם ב ״מסעיו״? מדוע?
 (16אחרי שהגיע ) (he reachedאברם לנגב ארץ כנען כשחזר ממצרים ,לאיפה
) (where toנסע )? (did he travel
 (17לאיפה ) (where toחזר ) (returnedאברם בארץ כנען כשחזר ממצרים ?
 (18איפה ) (whereהיה אהלה ) (the tent ofשל אברם "בתחלה" בארץ כנען ?
 (19איפה היה מקום ) (the place ofהמזבח הראשון ) (firstשבנה אברם בארץ כנען ?
 (20איפה היה מקום המזבח השני ) (secondשבנה אברם בארץ כנען ?
 (21האם ) (didאברם חזר ממצרים עד המקום שבו הוא בנה המזבח הראשון ?
 (22באר "אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה" .דייק )! (be precise
 (23מדוע )(whyחזר אברם אל מקום מזבח השני  -ולא הראשון ?

