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יג וַּיָבֹא֙ הַּפָלִ֔יט
וַּיַּגֵ֖ד לְאַבְָר֣ם הָֽעִבְִר֑י
וְהּוא֩ ׁשֹכֵ֨ן ּבְאֵֹֽלנֵ֜י מַמְֵר֣א הָֽאֱמִֹר֗י
אֲחִ֤י אֶׁשְּכֹל֙ וַֽאֲחִ֣י עָנֵ֔ר
וְהֵ֖ם ּבַֽעֲלֵ֥י בְִרית־אַבְָרֽם׃
יד וַּיִׁשְמַ֣ע אַבְָר֔ם ּכִ֥י נִׁשְּבָ֖ה אָחִ֑יו
וַּיֶָ֨רק אֶת־חֲנִיכָ֜יו
יְלִיֵד֣י בֵיתֹ֗ו
ׁשְמֹנָ֤ה עָׂשָר֙ ּוׁשְֹלׁ֣ש מֵאֹ֔ות
וַּיְִרּדֹ֖ף עַד־ּדָֽן׃
טו וַּיֵֽחָלֵ֨ק עֲלֵיהֶ֧ם ׀ לַ֛יְלָה
הּ֥וא וַֽעֲבָָד֖יו
וַּיַּכֵ֑ם
וַּֽיְִרּדְפֵם֙ עַד־חֹובָ֔ה
אֲׁשֶ֥ר מִּׂשְמֹ֖אל לְַדּמָֽׂשֶק׃
טז וַּיָׁ֕שֶב אֵ֖ת ּכָל־הְָֽרכֻׁ֑ש
וְגַם֩ אֶת־לֹ֨וט אָחִ֤יו ּוְרכֻׁשֹו֙ הֵׁשִ֔יב
וְגַ֥ם אֶת־הַּנָׁשִ֖ים וְאֶת־הָעָֽם׃
 (1תרגם “הפליט”.
 (2מי היה ״הפליט״ ?
 (3כיצד נודע ) (find outלאברם שנלקח ) (was takenלוט בשבי )?(captive
 (4מדוע ,באמת ) , (trulyבא הפליט אל אברם ?
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 (5מה היה הנסיון ) (testהרביעי ) (the fourthשל אברם ?
 (6מי היה ה"עברי" ?
 (7למה נקרא אברם בשם "עברי" ?
 (8תרגם "שוכן".
 (9איפה ישב אברם כשסיפר ) (when he tooldלו הפליט שנלקח לוט בשבי
)? (prisoner
 (10מאיזה ) (from whichאומה ) (nationהיה ממרא )בעל אלוני ממרא( ?
 (11כמה ) (how manyאחים ) (brothersהיו לממרא ?
 (12מי היו אחיו של ממרא ?
 (13מי היו אחיהם של ענר ואשכול ?
 (14מי היו ״בעלי ברית״ של אברם ?
 (15איזה יחס ) (relationshipהיה לאברם עם ענר ,אשכול וממרא ?
 (16תרגם "נשבה".
 (17תרגם "וירק".
 (18תרגם "חניכיו".
 (19כמה סוגי ) (types ofבני בית היו לאברם ?
 (20מי היו "חניכיו" של אברם ?
 (21מי היו ״ילידי בית״ של אברם ?
 (22כמה אנשים הוציא אברם למלחמה עמו ?
 (23באיזה קשר ) (connectionמוזכר ) (mentionedהמספר (number) 318
בפרשת לך לך ?
 (24עד איפה רדף ) (ran afterאברם אחרי ארבעת המלכים ?
 (25באיזה צד ) (directionשל ארץ כנען נמצא העיר "דן".
 (26תרגם "ויחלק".
 (27כיצד ניצח ) (defeatאברם את ארבעת המלכים ?
 (28עד איפה רדף אברם אחרי ארבעת המלכים במלחמה ?
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 (29באיזה קשר הוזכר ) (mentionedהעיר "חובה" בפרשת לך לך ?
 (30איפה נמצא ) (is foundהעיר חובה ביחס ) (in relationלעיר דמשק ?
 (31האם אברם הצליח ) (succeedלקחת הרכוש של חמשת המלכים מידי
) (from the hands ofארבעת המלכים ?
 (32האם אברם השיב ) (returnedאת לוט ורכושו מן השבי של ארבעת
המלכים ?
 (33מי ומה עוד ) (elseהשיב אברם ?

