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Lesson #68 - Covenant Between

Lech Lecha -Topic 4 - Covenant

ז וַּיֹ֖אמֶר אֵלָ֑יו אֲנִ֣י יְהוָ֗ה
אֲׁשֶ֤ר הֹֽוצֵאתִ֨יָ֙ך מֵאּ֣ור ּכַׂשְּדִ֔ים
לָ֧תֶת לְָ֛ך אֶת־הָאֶָ֥רץ הַּזֹ֖את לְִרׁשְּתָּֽה׃
ח וַּיֹאמַ֑ר אֲֹדנָ֣י יְהוִ֔ה
ּבַּמָ֥ה אֵַד֖ע ּכִ֥י אִֽיָרׁשֶּֽנָה׃
ט וַּיֹ֣אמֶר אֵלָ֗יו
ְקחָ֥ה לִי֙ עֶגְלָ֣ה מְׁשֻּלֶׁ֔שֶת
וְעֵ֥ז מְׁשֻּלֶׁ֖שֶת
וְאַ֣יִל מְׁשֻּלָׁ֑ש
וְתֹ֖ר וְגֹוזָֽל׃
י וַּיִּֽקַֽח־לֹ֣ו אֶת־ּכָל־אֵּ֗לֶה
וַיְבַּתֵ֤ר אֹתָם֙ ּבַּתָ֔וְֶך
וַּיִּתֵ֥ן אִיׁש־ּבִתְרֹ֖ו לְִקַר֣את ֵרעֵ֑הּו
וְאֶת־הַּצִּפֹ֖ר ֹל֥א בָתָֽר׃
 (1באיזה ) (in whichעיר ) (cityגדל ) (grow upאברם ?
 (2כיצד ) (howהסביר ) (explainה' לאברם למה ) (whyהוציא אותו מאור
כשדים ?
 (3תרגם “לרשתה".
 (4אחרי ) (afterשהבטיח ) (promisedה' את ארץ כנען לאברם ולזרעו,
ממה ) (from whatפחד ) (fearאברם ?
 (5מה היה שאלת ) (questionאברם לה' "במה אדע כי אירשנה" ?
 (6מה הן עגלות ?
 (7כמה עגלות צוה ה' לאברם לקחת )? (to take
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 (8מה הם עיזים ?
 (9כמה עזים צוה ה' לאברם לקחת ?
 (10מה הם אילים ?
 (11כמה אילים צוה ה' לאברם לקחת ?
 (12מהו "תור" ?
 (13מהו "גוזל" ?
 (14מה היה לאברם לעשות ) (to doעם כל בעל חי שלקח לעשיית הברית ?
 (15תרגם "ויבתר".
 (16תרגם "בתוך".
 (17כיצד סידר ) (arrangeאברם את שני חלקי ) (parts ofכל בעלי החיים
שחלק לחצי ?
 (18תרגם "בתרו".
 (19על מה נאמר "ויתן איש בתרו לקראת רעהו ”?
 (20אלו בעלי החיים ) (animalsלא חתך ) (cutאברם לחצי )? (in half
 (21האם ) (didאברם חתך הצפרים לחצי כשעשה הברית עם ה' ?
 (22מדוע חתך אברם את הבעלי חיים ולא הצפרים ?
 (23איך היה הדרך ) (the methodלעשות ) (to makeברית ?
 (24מדוע ?
 (25מדוע נקרא ) (calledסיפור ) (storyזה בשם ״ברית בין הבתרים ״ ?
 (26מה היו השני צדדים ) (sidesשל הברית ?
 (27מדוע זכה ) (meritאברם להברית ?
 (28באיזה שנה מבריאת ) (from the creationהעולם קרה הברית ?
 (29לפי חז״ל איזה חטא עשה אברם בסיפור זה ?

