Bereishis Ch. 18,10 - 15

י

Lesson # 82 -Prediction of a son

וַּיֹ֗אמֶר ׁשֹ֣וב אָׁשּ֤וב אֵלֶ֨יָ֙ך

ּכָעֵ֣ת חַּיָ֔ה
וְהִּנֵה־בֵ֖ן לְׂשָָר֣ה אִׁשְּתֶָ֑ך
וְׂשָָר֥ה ׁשֹמַ֛עַת ּפֶ֥תַח הָאֹ֖הֶל
וְהּ֥וא אַֽחֲָרֽיו׃

יא

וְאַבְָרהָ֤ם וְׂשָָרה֙ זְֵקנִ֔ים ּבָאִ֖ים ּבַּיָמִ֑ים

חַָדל֙ לִֽהְיֹ֣ות לְׂשָָר֔ה אַֹ֖רח ּכַּנָׁשִֽים׃

יב

וַּתִצְחַ֥ק ׂשָָר֖ה ּבְִקְרּבָּ֣ה לֵאמֹ֑ר

אַֽחֲֵר֤י בְֹלתִי֙ הָֽיְתָה־ּלִ֣י עְֶדנָ֔ה
וַֽאֹדנִ֖י זֵָקֽן׃

יג

וַּיֹ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־אַבְָרהָ֑ם

לָּ֣מָה ּזֶה֩ צָֽחֲָק֨ה ׂשָָר֜ה
לֵאמֹ֗ר הַאַ֥ף אֻמְנָ֛ם אֵלֵ֖ד
וַֽאֲנִ֥י זַָקֽנְּתִי׃

יד

הֲיִּפָלֵ֥א מֵֽיְהוָ֖ה ּדָבָ֑ר

לַּמֹועֵ֞ד אָׁשּ֥וב אֵלֶ֛יָך
ּכָעֵ֥ת חַּיָ֖ה ּולְׂשָָר֥ה בֵֽן׃

טו

וַּתְכַחֵׁ֨ש ׂשָָר֧ה ׀ לֵאמֹ֛ר

ֹל֥א צָחְַ֖קּתִי ּכִ֣י ׀ יֵָר֑אָה
וַּיֹ֥אמֶר ׀ ֹל֖א ּכִ֥י צָחְָֽקּתְ׃
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 (1אחרי שענה אברהם ששרה הינה באהל מה אמרו האורחים לאברהם ?
 (2תרגם "כעת חיה".
 (3לפי הבטחת אורחיו של אברהם עד מתי תלד שרה בן לאברהם ?
 (4האם שרה שמעה הבטחת אורחיו של אברהם שתלד בן עד שנה ?
 (5כיצד שמעה שרה הבטחת אורחיו של אברהם שתלד בן עד שנה ?
 (6באר "ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו”.
 (7איפה ישב האורח שאמר לאברהם ששרה תלד תוך שנה שלכן יכלה שרה
לשמוע ?
 (8בני כמה ) (how oldהיו אברהם ושרה כשבאו האורחים לאהלם ?
 (9באר "באים בימים".
 (10תרגם "חדל".
 (11תרגם "אורח".
 (12האם האמינה ) (believeשרה לדברי האורח ) (the guestשהיא תלד ?
 (13למה לא האמינה שרה לדברי האורח שהיא תלד ?
 (14כיצד הגיבה ) (reactשרה לדברי האורח שהיא תלד ?
 (15האם שרה צחקה בקול על דברי האורח שהיא תלד ?
 (16האם שרה גם אמרה שהיא אינה מאמינה לדברי האורח שהיא תלד ?
 (17כיצד ביארה ) (explainשרה למה אינה מאמינה לדברי האורח שהיא
תלד ?
 (18תרגם "בלותי".
 (19תרגם "עדנה".
 (20חוץ מזה שהיא זקנה מה עוד אמרה שרה להסביר ) (to explainלמה
אינה מאמינה לדברי האורח שהיא תלד ?
 (21מה אמר ה' לאברהם על מה שצחקה שרה ?
 (22האם גם אברהם צחק כשסיפר לו ה' שהוא יוליד משרה בן ?
 (23למה ה' אמר לאברהם ששרה צחקה ולא בא בטענה ) (complaintעל
אברהם כשאברהם צחק ?
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 (24מה סיפר ) (tellה' לאברהם אודות מה ששרה אמרה כשצחקה ?
 (25תרגם “אמנם".
 (26באר "האף אמנם אלד".
 (27תרגם "היפלא".
 (28מה סיפר האורח לאברהם למה יש להאמין ) (to believeשתלד שרה ?
 (29מה הבטיח)(promiseהאורח לאברהם שיעשה בעוד שנה ?
 (30לפי ) (according toהבטחת האורח ,מתי ) (whenתלד שרה בן ?
 (31האם מתברר ) (clarifiedשהאורח היה איש פשוט )? (regular
 (32אלו סוגי )" (type ofאנשים" היו האורחים ?
 (33אחרי שהאורח הבטיח ששרה תלד בעוד שנה ,מה שאל אברהם לשרה ?
 (34כשאברהם שאל לשרה האם צחקה על הבטחת הלידה ,מה ענתה
שרה ?
 (35תרגם "ותכחש".
 (36למה שיקרה ) (liedשרה ואמרה שלא צחקה כששמעה על הבטחת
הלידה מן האורחים ?
 (37תרגם "יראה".
 (38מה אמר אברהם לשרה כשאמרה שלא צחקה של בשורת )(the news of
הלידה ?
 (39מי אמר למי "לא ,כי צחקת" ?

