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וַיְהִ֗י ּבְׁשַחֵ֤ת אֱֹלהִים֙ אֶת־עֵָר֣י הַּכִּכָ֔ר

וַּיִזְּכֹ֥ר אֱֹלהִ֖ים אֶת־אַבְָרהָ֑ם
וַיְׁשַּלַ֤ח אֶת־לֹוט֙ מִּתֹ֣וְך הַֽהֲפֵכָ֔ה
ּבַֽהֲפְֹ֙ך אֶת־הֶ֣עִָר֔ים
אֲׁשֶר־יָׁשַ֥ב ּבָהֵ֖ן לֹֽוט׃

ל

וַּיַעַל֩ לֹ֨וט מִּצֹ֜ועַר

וַּיֵׁ֣שֶב ּבָהָ֗ר
ּוׁשְּתֵ֤י בְנֹתָיו֙ עִּמֹ֔ו
ּכִ֥י יֵָר֖א לָׁשֶ֣בֶת ּבְצֹ֑ועַר
וַּיֵׁ֨שֶב֙ ּבַּמְעָָר֔ה
הּ֖וא ּוׁשְּתֵ֥י בְנֹתָֽיו׃

לא

וַּתֹ֧אמֶר הַּבְכִיָר֛ה אֶל־הַּצְעִיָר֖ה

אָבִ֣ינּו זֵָק֑ן
וְאִ֨יׁש אֵ֤ין ּבָאֶָ֨רץ֙ לָבֹ֣וא עָלֵ֔ינּו
ּכְֶדֶ֖רְך ּכָל־הָאֶָֽרץ׃

לב

לְכָ֨ה נַׁשְֶק֧ה אֶת־אָבִ֛ינּו יַ֖יִן

וְנִׁשְּכְבָ֣ה עִּמֹ֑ו
ּונְחַּיֶ֥ה מֵֽאָבִ֖ינּו זַָֽרע׃

לג

וַּתַׁשְֶק֧יןָ אֶת־אֲבִיהֶ֛ן יַ֖יִן

ּבַּלַ֣יְלָה הּ֑וא
וַּתָבֹ֤א הַּבְכִיָרה֙ וַּתִׁשְּכַ֣ב אֶת־אָבִ֔יהָ
וְֹלֽא־יַָד֥ע ּבְׁשִכְבָּ֖ה ּובְקּוׄמָּֽה׃
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 (1למה ניצול ) (savedלוט מסדום ? )(2
 (2האם לוט נשאר ) (remainבצוער אחרי שנהפך סדום וערי הככר ?
 (3לאיפה הלך לוט מצוער אחרי שנהפך ) (overturnedסדום וערי הככר ?
 (4למה לא נשאר לוט בצוער אלא עלה ) (ascendedלהר ? )(2
 (5חוץ ) (besidesמלוט ,מי עוד ) (alsoהגיע ) (reachedעמו להר ?
 (6תרגם "במערה".
 (7איפה בהר ישב לוט עם בנותיו ?
 (8תרגם "בכירה".
 (9תרגם "צעירה".
 (10תרגם "זקן".
 (11מה אמרה הבת הבכירה של לוט לאחותה הצעירה ?
 (12מה חשבו ) (thinkבנות לוט של שאר ) (rest ofאנשי העולם ?
 (13האם בנות לוט חשבו שכל שאר אנשי העולם מתו ?
 (14למה חשבו בנות לוט שמתו כל שאר אנשי העולם ?
 (15מהו "דרך כל הארץ" ?
 (16האם בדרך כלל ) (generallyיש לאב ובתו להוליד ילדים ביחד ?
 (17תרגם "נשקה".
 (18כיצד אמרה הבכירה שרוצה לגרום ) (to causeלהוליד ילד מאביה ?
 (19מאיפה בא היין ? )(2
 (20באר "ונחיה מאבינו זרע".
 (21האם רצתה ) (wantהבכירה שגם היא וגם הצעירה יולידו מלוט ?
 (22מי שכבה ) (layedעם לוט קודם ,הבת הבכירה או הצעירה ?
 (23האם לוט ידע ) (knowששכב עם בתו הבכירה כשהיה שיכור )? (drunk
 (24האם לוט ידע אחרי ) (afterששכב עם בתו הבכירה ?

