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וַֽיְהִי֙ מִּֽמָחֳָר֔ת

וַּתֹ֤אמֶר הַּבְכִיָרה֙ אֶל־הַּצְעִיָר֔ה
הֵן־ׁשָכַ֥בְּתִי אֶ֖מֶׁש אֶת־אָבִ֑י
נַׁשְֶקּ֨נּו יַ֜יִן ּגַם־הַּלַ֗יְלָה
ּובֹ֨אִי֙ ׁשִכְבִ֣י עִּמֹ֔ו
ּונְחַּיֶ֥ה מֵֽאָבִ֖ינּו זַָֽרע׃

לה

וַּתַׁשְֶק֜יןָ ּגַ֣ם ּבַּלַ֧יְלָה הַהּ֛וא

אֶת־אֲבִיהֶ֖ן יָ֑יִן
וַּתָָ֤קם הַּצְעִיָרה֙ וַּתִׁשְּכַ֣ב עִּמֹ֔ו
וְֹלֽא־יַָד֥ע ּבְׁשִכְבָּ֖ה ּובְֻקמָּֽה׃

לו

וַּֽתַהֲֶר֛יןָ ׁשְּתֵ֥י בְנֹֽות־לֹ֖וט

מֵֽאֲבִיהֶֽן׃

לז

וַּתֵ֤לֶד הַּבְכִיָרה֙ ּבֵ֔ן

וַּתְִקָר֥א ׁשְמֹ֖ו מֹואָ֑ב
הּ֥וא אֲבִֽי־מֹואָ֖ב עַד־הַּיֹֽום׃

לח

וְהַּצְעִיָר֤ה גַם־הִוא֙ יָ֣לְָדה ּבֵ֔ן

וַּתְִקָר֥א ׁשְמֹ֖ו ּבֶן־עַּמִ֑י
הּ֛וא אֲבִ֥י בְנֵֽי־עַּמֹ֖ון עַד־הַּיֹֽום׃
 (1האם סיפרה ) (tellהבת הבכירה של לוט לאחותה הצעירה למחרת
) (the next dayששכבה עם לוט ?
 (2תרגם "אמש".
 (3מה הציע ) (suggestהבת הבכירה של לוט לאחותה הצעירה ?
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 (4האם גם הבת הצעירה של לוט הסכימה ) (agreedלשכב עם אביה ?
 (5האם לוט ידע ) (knowששכב עם בתו הצעירה כשהיה שיכור )? (drunk
 (6האם לוט ידע אחרי ) (afterששכב עם בתו הצעירה ?
 (7תרגם "ותהרין".
 (8האם וכמה מבנות לוט הרו ) (conceivedמזה ששכבו עם אביהן ?
 (9מי ילדה קודם ) (priorהבת הבכירה של לוט או הצעירה ?
 (10כיצד קראה ) (callהבת הבכירה של לוט לבנה )? (to her son
 (11למה קראה הבת הבכירה של לוט לבנה בשם מואב ?
 (12האם בנו של הבת הבכירה של לוט גדל ) (grew upלהיות עם ?
 (13איזה ) (whichעם ) (nationנהיה מבנו של בת הבכירה של לוט ?
 (14כיצד קראה הבת הצעירה של לוט לבנה ?
 (15למה קראה הבת הצעירה של לוט לבנה בשם בן עמי ?
 (16האם בנו של הבת הצעירה של לוט גדל להיות עם ?
 (17איזה ) (whichעם נהיה ) (will beמבנו של בת הצעירה של לוט ?
 (18איזה אחות היתה יותר צנועה )? (modest
 (19איך יודעים ) (knowזה מן הפסוקים ?
 (20מה היה השכר ) (the rewardעל הנהגה ) (conductזאת ?

