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וַּיִּקַ֨ח אֲבִימֶ֜לְֶך

צֹ֣אן ּובָָק֗ר
וַֽעֲבִָדים֙ ּוׁשְפָחֹ֔ת
וַּיִּתֵ֖ן לְאַבְָרהָ֑ם
וַּיָׁ֣שֶב לֹ֔ו אֵ֖ת ׂשָָר֥ה אִׁשְּתֹֽו׃

טו

וַּיֹ֣אמֶר אֲבִימֶ֔לְֶך

הִּנֵ֥ה אְַרצִ֖י לְפָנֶ֑יָך
ּבַּטֹ֥וב ּבְעֵינֶ֖יָך ׁשֵֽב׃

טז

ּולְׂשָָר֣ה אָמַ֗ר

הִּנֵ֨ה נָתַּ֜תִי אֶ֤לֶף ּכֶ֨סֶף֙ לְאָחִ֔יְך
הִּנֵ֤ה הּוא־לְָ֙ך ּכְסּ֣ות עֵינַ֔יִם
לְכֹ֖ל אֲׁשֶ֣ר אִּתְָ֑ך
וְאֵ֥ת ּכֹ֖ל וְנֹכָֽחַת׃

יז

וַּיִתְּפַּלֵ֥ל אַבְָרהָ֖ם אֶל־הָֽאֱֹלהִ֑ים

וַּיְִרּפָ֨א אֱֹלהִ֜ים אֶת־אֲבִימֶ֧לְֶך
וְאֶת־אִׁשְּתֹ֛ו וְאַמְהֹתָ֖יו
וַּיֵלֵֽדּו׃

יח

ּכִֽי־עָצֹ֤ר עָצַר֙ יְהוָ֔ה

ּבְעַ֥ד ּכָל־ֶר֖חֶם
לְבֵ֣ית אֲבִימֶ֑לְֶך
עַל־ּדְבַ֥ר ׂשָָר֖ה אֵׁ֥שֶת אַבְָרהָֽם׃
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 (1כמה סוגי ) (types ofמתנות נתן אבימלך לאברהם ?
 (2מה הם ארבעת סוגי המתנות שנתן אבימלך לאברהם ?
 (3מדוע נתן אבימלך מתנות לאברהם ?
 (4האם אבימלך החזיר את שרה לאברהם ?
 (5האם אבימלך שלח את אברהם מארצו ?
 (6האם אבימלך הרשה ) (permitלאברהם לשבת בארצו ?
 (7איפה הרשה ) (permitאבימלך לאברהם לשבת בארצו ?
 (8מי אמר למי "הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב" ?
 (9השווה ) (compareתגובת ) (reactionsאבימלך לשל פרעה בפרק י״ב.
 (10מדוע לא הגיב ) (reactפרעה כמו אבימלך ?
 (11כמה כסף נתן אבימלך לאברהם ?
 (12מי נתן למי אלף כסף ועל מה ? מדוע ?
 (13האם אבימלך קיבל ) (acceptedהסברו ) (explanationשל אברהם
ששרה הינה "אחותו" ?
 (14הוכיח ) (proveשאבימלך קיבל הסברו ) (explanationשל אברהם
ששרה הינה "אחותו" ?
 (15באר המושג "כסות עינים".
 (16לשם מה נתן אבימלך לאברהם אלף מטבעות כסף ?
 (17כיצד הכסף שנתן אבימלך לאברהם מכסה ) (coverטענה על שרה ?
 (18תרגם "ונוכחת".
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 (19כיצד הכסף שנתן אבימלך לאברהם ישמש ) (servesכשהוכחה
) (as a proofלשרה שלא עשתה עבירה עם אבימלך ?
 (20האם אברהם התפלל על ביתו של אבימלך ?
 (21האם ה' שמע תפלתו של אברהם אודות ביתו של אבימלך ?
 (22רגם "וירפא".
 (23תרגם “אמהותיו".
 (24איזה מכה ) (plagueנתן ה' בביתו של אבימלך עד שיתפלל אברהם ?
 (25תרגם "עצר".
 (26תרגם "בעד".
 (27תרגם "רחם".
 (28למה עצר ) (shutה' כל נשות ) (the women ofביתו של אבימלך
מלדת )? (from giving birth
 (29לפי רש״י האם המעשה ) (storyאם אבימלך היה נסיון לאברהם ?
 (30לפי רמב״ם האם המעשה ) (storyאם אבימלך היה נסיון לאברהם ?

