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Vayeira -Topic 1 - The Visitors

א וַּיֵָר֤א אֵלָיו֙ יְהוָ֔ה ּבְאֵֹֽלנֵ֖י מַמְֵר֑א
וְהּ֛וא יֹׁשֵ֥ב ּפֶֽתַח־הָאֹ֖הֶל
ּכְחֹ֥ם הַּיֹֽום׃
ב וַּיִּׂשָ֤א עֵינָיו֙ וַּיְַ֔רא
וְהִּנֵה֙ ׁשְֹלׁשָ֣ה אֲנָׁשִ֔ים נִּצָבִ֖ים עָלָ֑יו
וַּיְַ֗רא וַּיָָ֤רץ לְִקָראתָם֙ מִּפֶ֣תַח הָאֹ֔הֶל
וַּיִׁשְּתַ֖חּו אְָֽרצָה׃
ג וַּיֹאמַ֑ר
אֲֹדנָ֗י אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ ּבְעֵינֶ֔יָך
אַל־נָ֥א תַֽעֲבֹ֖ר מֵעַ֥ל עַבְּדֶָֽך׃
ד יֻּקַֽח־נָ֣א מְעַט־מַ֔יִם
וְַרֽחֲצּ֖ו ַרגְלֵיכֶ֑ם
וְהִּֽׁשָעֲנּ֖ו ּתַ֥חַת הָעֵֽץ׃
ה וְאְֶקחָ֨ה פַת־לֶ֜חֶם
וְסַֽעֲדּ֤ו לִּבְכֶם֙ אַחַ֣ר ּתַֽעֲבֹ֔רּו
ּכִֽי־עַל־ּכֵ֥ן עֲבְַרּתֶ֖ם עַֽל־עַבְּדְכֶ֑ם
וַּיֹ֣אמְרּ֔ו ּכֵ֥ן ּתַֽעֲׂשֶ֖ה ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּדִּבְַֽרּתָ׃
 (1איפה היה אברהם כשנראה ) (appearedאליו ה' ?
 (2איפה ישב אברהם כשנראה אליו ה' באלוני ממרא ?
 (3תרגם "כחום".
 (4באיזה חלק ) (part ofשל היום ) (the dayנראה ה' אל אברהם ?
 (5מדוע נראה ה’ אל אברהם ?
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 (6מה ראה אברהם בעוד ) (while stillשה' נראה אליו ?
 (7כמה אנשים ראה אברהם עומדים ) ? (standingמדוע ?
 (8תרגם “נצבים".
 (9כשראה אברהם את האנשים עומדים ,מה עשה ?
 (10תרגם “וירץ".
 (11תרגם "לקראתם".
 (12מה עשה אברהם כשהגיע ) (when he reachedאצל שלשת האנשים ?
 (13למה השתחוה ) (bowedאברהם כשהגיע אצל שלשת האנשים ?
 (14כיצד קרא אברהם לחשוב ) (important oneמבין שלשת האנשים ?
 (15תרגם "אדני" באופן שבו קרא אברהם לחשוב מבין שלשת האנשים.
 (16תרגם "אדני" באופן ) (in a mannerשבו קרא אברהם ל ה’.
 (17מי אמר למי "אל נא תעבור מעל עבדיך" ?
 (18תרגם "יוקח".
 (19תרגם "מעט".
 (20מה הציע) (suggestלאברהם לאנשים לעשות לפני שיבואו לאכול אצלו ?
 (21תרגם "והשענו".
 (22איפה הציע אברהם לשלשת האנשים לנוח )? (to rest
 (23מי אמר למי "והשענו תחת העץ" ?
 (24מה אמר אברהם שיתן לאנשים לאכול ?
 (25תרגם "פת".
 (26באר "פת לחם".
 (27תרגם "וסעדו".
 (28כיצד ביאר אברהם למה יש לשלשת האנשים להתארח ) (to visitאצלו ?
 (29מה ענו שלשת האנשים לאברהם ?
 (30מי אמר למי "כן תעשה כאשר דברת" ?
 (31איזה שם לא נמצא ) (foundבפסוקים אלו ? מדוע ?

